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التعاقد مع تأمين خاص
إذا كنت مصاًبا بفيروس VIH، فمن المحتمل أنك وجدت 

صعوبة و عقبات عند تعاقدك مع تأمين خاص، على 
سبيل المثال التأمين الصحي أو التأمين على الحياة. 

معرفة حقوقك فيما يتعلق بالتعاقد مع التأمين الخاص، 
سيساعدك على تحديد الممارسات التمييزية الغير 

المقبولة والتي يمكنك اإلبالغ عنها.

أنا مصاب بفيروس VIH وأريد الحصول على تأمين 
خاص، هل يمكنني القيام بذلك؟ 

نعم، يمكن لألشخاص المصابين بفيروس VIH التعاقد مع تأمين صحي أو تأمين على 
الحياة. ينص التشريع اإلسباني على عدم التمييز ضد األشخاص المصابين بفيروس 

VIH من قبل شركات التأمين.

هل يمكن أن يحتوي عقد التأمين الخاص على شروط أو 
بنود التمييز ضد المصابين بفيروس VIH؟

ال، فالقانون ينص على بطالن أي بند أو شرط أو إتفاق يميز أو يستبعد األشخاص 
 .VIH المصابين بفيروس

هل يمكن لشركة تأمين أن تفرض عليا ثمنا باهضا نتيجة 
أنني مصاب بفيروس VIH؟

ال. القانون يحضر ويمنع الحرمان من الوصول إلى التعاقد ، وإنشاء إجراءات تعاقد 
مختلفة عن تلك المستخدمة عادًة من قبل شركة التأمين أو فرض شروط أخرى 

على األشخاص المصابين بفيروس VIH نتيجة إصابتهم، بإستثناء وجود أسباب 
مبررة ومتناسبة ومعقولة و موثقة بموضوعية. لسوء الحظ، هذه هي الحجة التي 

تستخدمها بعض شركات التأمين لالستمرار في رفض التعاقد مع األشخاص المصابين 
.VIH بفيروس

هل يجب إبالغ شركة التأمين بأنني مصاب بفيروس VIH؟

نعم، حظر أو منع التمييز ضد األشخاص المصابين بفيروس VIHعند التعاقد مع 
تأمين، ال يعني إخفاء وعدم اإللتزام بإبالغ شركة التأمين بجميع الظروف المعروفة 

التي تؤثر على تقييم المخاطر واالستجابة للنموذج الصحي المقدم من قبل شركة 
التأمين.

ماذا يحدث إذا لم أقل أنني مصاب بفيروس VIH، حتى لو 
تم سؤالي بشكل صريح؟ 

بشكل عام، إذا تم حجب معلومات ذات صلة بالتعاقد مع التأمين، فيمكن اعتباره فعاًل 
مخالًفا لحسن النية التعاقدية ويمكن لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين. 
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¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41 

SUBVENCIONA

COLABORA

تنصل من المسؤولیة
المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة لیس المقصود بھا أن تحل محل تلك التي حصلت علیھا من طرف الطبیب. یجب دائًما إتخاذ 
القرارات المتعلقة بالصحة بالتشاور مع المھنیین المتخصصین في میدان الصحة. یمكن أن تصبح ھذه المعلومات الطبیة قدیمة  

أو ملغاة أو باطلة بسرعة.
إذا كانت لدیك أي أسئلة بعد قراءة ھذه الوثیقة، فننصحك بالتحدث إلى طبیبك أو ممرضتك أو االتصال

بـ gTt-VIH, al 93 458 26 41، للتحقق مما إذا كانت ھناك أي معلومات جدیدة ذات صلة بھذا الصدد.
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إذا حصلت على تأمين قبل تشخيص إصابتي بفيروس 
VIH، فهل يتعين علي إبالغ شركة التأمين بأنني أصبت 

بالعدوى المذكورة بعد حصولي على التأمين؟ 

ال، ليس من واجب صاحب وثيقة التأمين وال المؤمن له بإخبار عن التغيير في 
الظروف المتعلقة بالحالة الصحية. لذلك، ال يتعين على الشخص الذي تعاقد مع 

التأمين والذي تم تشخيصه بفيروس VIH بعد تاريخ التعاقد، إبالغ شركة التأمين 
بذالك.

ماذا أفعل إذا استمرت شركة التأمين في إستبعاد األشخاص 
المصابين بفيروس VIH؟

يمكنك التنديد بهذه الممارسة بالوسائل اإلدارية عن طريق تقديم شكاية أو رفع دعوى 
الى مصلحة خدمة الزبائن. في حالة حصولك على رد سلبي أو لم تتوصل بأي رد، 

فإمكانك تقديم شكاية أو دعوى إلى المديرية العامة لصناديق التأمين والمعاشات. هناك 
أيًضا إمكانية الذهاب إلى المحكمة، ورفع دعوى مدنية ، والتي سيكون من الضروري 

فيها االستعانة بمحاٍم. 
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www.gtt-vih.org
SI TE HA PARECIDO ÚTIL Y INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.
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