
یصندوق دندانپزشک



شرایط الزم برای دریافت کمک هزینه

.باشید و ماهیانه حق عضویت را پرداخت کنید15شما باید عضو کامل بخش •

.داشته باشیدIF Metallباید به عنوان عضو جدید حداقل یک پرداختی به •

تید، شما باید مدارک را با نامه بفرس. شما باید اصل رسید و شرح معالجه را ارائه کنید•
.نه از طریق ایمیل و نه از طریق الکترونیکی دیگر

.معالجه باید توسط دندانپزشک و یا بهداشتیار دندان در سوئد انجام شده باشد•

.صندوق دندانپزشکی مشمول اعضای بازنشسته نمی شود



مواردی که میتوان برای آنها کمک
هزینه دریافت کرد

.بهداشتیار دندان در سوئد انجام می شود/ معالجاتی که توسط دندانپزشک •

. دانهامعاینات اساسی، جرم گیری دندان، پر کردن پوسیدگی، عکسبرداری از دن: مانند•

.انجام شده است2020/01/01تاریخ بعد ازمعالجاتی که •



نمی کنیدبرای این موارد کمک هزینه دریافت 

"  بدون دریافت خرید"پرداخت اجتناب می کند با •

وسایل بهداشت دندان مانند مسواک، خمیردندان، قرصهای فلور، دهانشویه،•
.خالل دندان و غیره

محافظ دندان در خواب، سیم دندان، سفید کنندۀ دندان، زیورآالت دندان و غیره•

.رسید دندانپزشکی اعضای خانواده•



.نمی گیرندمثال مواردی که کمک هزینه 

ده  رسید هایی که رویشان نوشته ش

”EJ KVITTO PÅ KÖP”
شرح معالجاتبدون رسید یا فاکتور 

شرح موارد بهداشتی و درمانی به عنوان

.  نمی شودرسید محسوب 

نوانپیش فاکتور معاینات به ع

.نمی شودرسید محسوب 



قرارداد کمک هزینۀ دندانپزشکی

یدندانپزشکهزینۀکمکقراردادبرایهزینهکمکدریافتبرای

نکیباتراکنشودندانپزشکیهزینۀکمکقراردادرونوشتباید

بفرستیدراشدهانجامهایپرداختبهمربوط

بازپرداخت این هزینه های دو بار در سال

. انجام می شود
بازپرداختوژوئنتاژانویههایماهبرایبازپرداختاولین

اینشزطبه .شوندمیانجامدسامبرتاجوالیهایماهبرایبعدی

پرداختیرسیدو دندانپزشکیهزینۀکمکقراردادکه

 .باشیدفرستادهرا



بازپرداخت

در صورتی که در . اگر در سوئد بانک حساب دارید الزم نیست کاری انجام دهید
: بانک دیگری حساب دارید باید آنرا به سوئدبانک اعالم کنید

www.swedbank.se/kontoregister

واهد در صورتی که حساب خود را اعالم نکرده باشید چک بازپرداخت به شما فرستاده خ
برای . ریدشد، که در این صورت به سوئد بانک بروید و از آنها برای انتقال پول کمک بگی

. کنیدبازپرداخت های احتمالی در آینده از این فرصت استفاده کنید و حساب خود را اعالم

http://www.swedbank.se/kontoregister


ه در رسید باید همراه با فرم درخواست کمک هزینه کدرخواست
: آدرس زیر پیدا می کنید فرستاده شود

https://www.ifmetall.se/om-oss/vara-
avdelningar/stockholms-lan/tandfonden



سواالت متداول و پاسخ

آیا میتوان قبل از انجام معالجات کمک هزینه دریافت کرد؟
.خیر، صندوق دندانپزشکی برای هزینه های پرداخت شده، کمک هزینه می دهد-

باشم، این کمک هزینه را دریافت می کنم؟( آکاسا)آیا در صورتی که فقط عضو بیمۀ بیکاری 
.می باشدIF Metallخیر، این کمک هزینه فقط برای اعضای انجمن صنفی  -

آیا الزم است چند روزی از عضویت من گذشته باشد تا بتوانم کمک هزنیه دریافت کنم؟
وجود دارد؟karensیعنی آیا روز 

IF Metallرا ترک کرده باشید و فقط عضو آکاسا یا بیمۀ بیکاری هستید باید اوالً دوباره در IF Metallدر صورتی که . بله-
.عضو شوید و شش ماه از عضویت شما گذشته باشد تا بتوانید از صندوق دندانپزشکی کمک هزینه بگیرید

آیا برای مراقبت های بهداشی اعضای خانواده نیر کمک هزینه دریافت میکنم؟
.خیر، این کمک هزینه فقط شامل شماست که حق عضویت پرداخت می کنید-

چقدر میتوانم کمک هزینه بگیرم؟ 
.  کرون در سال تامین می کند6000هزینه های دندانپزشکی را تا سقف % 50صندوق دندانپزشکی -

.کرون در سال از صندوق دندانپزشکی بابت هزینه های دندانپزشکی خود پس بگیرند3000این بدین معنی است که هر یک از اعضاء میتوانند حداکثر 

زمانی که بازنشسته شوم چه می شود؟
زمانی که بازنشسته می شوید عضویت شما در صندوق دندانپزشکی قطع می -

.شود و  دیگر نمیتوانید از صندوق دندانپزشکی کمک هزینه بگیرید

ما از شما میخواهیم که تمام رسیدهای خود را برای آخر سال 

خود جمع نکنید بلکه در اولین فرصت بعد از انجام معالجات

. آنها را برای ما بفرستید



:رسید باید به آدرس زیر فرستاده و یا ارائه شود

استان استکهلم 

IF Metall Stockholms Län
صندوق دندانپزشکی: به آدرس

Box 90202
120 23 Stockholm

:آدرس دیداری
Glasfibergatan 10

125 45 Älvsjö

:  در صورتی که سوالی دارید با شمارۀ زیر تماس بگیرید

08-534 816 00 


