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Ważne sprawy

W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź portal internetowy Brottsoffermyndigheten: brottsoffermyndigheten.se/terrorism

Zgłoszenie na policję
Jeśli bezpośrednio ucierpiałeś lub jeśli 
byłeś świadkiem czegoś w związku 
ze zdarzeniem, musisz to zgłosić na policję. 
Zadzwoń pod numer 114 14. Zgłoszenie na 
policję jest często wymagane w celu ubiegania 
się o odszkodowanie. Nie musisz sam ustalać, czy 
zostałeś narażony na przestępstwo. Musi istnieć 
możliwość dokonania zgłoszenia na policję w 
języku, który jest dla Ciebie zrozumiały.

Jeśli nie mieszkasz na stałe w Szwecji, możesz 
zwrócić się o poradę do ambasady swojego kraju.

Jeśli w związku ze zdarzeniem zaginęła bliska Ci 
osoba, musisz to zgłosić na policję.

Skontaktuj się z bliskimi
Skontaktuj się z osobą bliską i pracodawcą 
i poinformuj ich, że jesteś bezpieczny.

Udokumentuj
Jeśli byłeś na miejscu zdarzenia, zachowaj 
dowody, które to potwierdzają, i 
udokumentuj swoje ewentualne obrażenia/szkody 
i koszty. Mogą to być zdjęcia, pokwitowania 
lub dokumenty podróżne. Może to przydać się 
podczas postępowania prawnego lub ubiegania 
się o odszkodowanie.

Opieka lekarska i wsparcie
Jeśli wymagasz pomocy lekarskiej lub 
wsparcia w związku z odniesionymi 
obrażeniami fizycznymi i psychicznymi, udaj się po 
pomoc lekarską. Konieczność uzyskania pomocy 
nie zawsze powstaje natychmiast, ale może 
wystąpić na późniejszym etapie.

Na portalu internetowym 1177 Vårdguiden 
[Przewodnik po opiece zdrowotnej] znajdziesz 
informacje na temat różnych rodzajów wsparcia.

Odszkodowanie
Istnieją różne sposoby uzyskania 
odszkodowania w związku z popełnionym 
przestępstwem. Wszyscy, którzy ucierpieli w 
wyniku przestępstwa w Szwecji, mają prawo do 
odszkodowania od sprawcy przestępstwa oraz 
do odszkodowania za szkody poniesione wskutek 
przestępstwa.

Ubezpieczenie   
Ważne jest, aby jak najszybciej dokonać 
zgłoszenia szkody i sprawdzić, czy jest ona 
objęta ubezpieczeniem. Większość ubezpieczeń 
w Szwecji obejmuje zdarzenia w związku z 
działaniami terrorystycznymi. 

Odszkodowanie
Jeśli istnieje osoba podejrzana o przestępstwo, 
ofiara przestępstwa może zażądać odszkodowania 
podczas procesu sądowego. Pomóc w tym może 
doradca prawny pokrzywdzonego.

Odszkodowanie za szkody poniesione wskutek 
przestępstwa
Jeśli nie będziesz mógł uzyskać odszkodowania 
od sprawcy lub pełnego odszkodowania z 
ubezpieczenia, możesz skontaktować się 
z Brottsoffermyndigheten [Urząd ds. Ofiar 
Przestępstw] i złożyć wniosek o odszkodowanie 
za szkody poniesione wskutek przestępstwa, które 
jest odszkodowaniem państwowym.

Lista kontrolna
 ¨ Dokonaj zgłoszenia na policję.

 ¨ Udokumentuj swoje obrażenia/szkody.

 ¨ Zachowaj dowody i pokwitowania wydatków.

 ¨  Zgłoś swoje szkody do firmy ubezpieczeniowej.

 ¨  Poinformuj policję, że żądasz: 

 – odszkodowania 

 – doradcy prawnego pokrzywdzonego.

 ¨  Czekaj na rozwój dochodzenia. 

http://brottsoffermyndigheten.se/terrorism

