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دليلك ملطالبة
هيئة الزالزل
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يف األيام القليلة األوىل بعد وقوع زلزال أو أية كارثة
طبيعية أخرى ،من املهم تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة
بك .اعنت بنفسك وساعد اآلخرين إذا متكنت من ذلك.
تأكد من أن تجعل منزلك آمنا وصحيا ومحميا من
العوامل الجوية.
ابق عىل علم باملعلومات والتعليامت الرسمية من خالل االستامع
إىل الراديو .تأكد من عدم شغل خطوط الهاتف ،من خالل جعل
مكاملاتك قصرية ،وللرضورة فقط .اتصل باألرسة واألصدقاء بالرسائل
النصية لالطمئنان عليهم .إذا ترضر منزلك ،ومحتوياته و  /أو أرضك
نتيجة كارثة طبيعية ،فلن تحتاج إىل تقديم مطالبة لهيئة الزالزل
عىل الفور فلديك مدة تصل إىل  3أشهر بعد وقوع الكارثة الطبيعية
إلعالم هيئة الزالزل عن الرضر الذي لحق مبمتلكاتك .إال أن طلبك
لن يكون ساري املفعول إذا تم تقدميه بعد مهلة  3أشهر .لذلك
يجب إعالمنا عن الرضر بأرسع ما ميكن.
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اجعل منزلك آمنا وصحيا
ومحميا من العوامل
الجوية
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بعد حصول كارثة طبيعية ،يجب عليك أن تفعل كل ما بوسعك بأمان
لجعل منزلك مناسبا للعيش فيه ومحميا من أرضار الحقة.
إذا كان ذلك ممكنا ،فقم بالتقاط الصور قبل تحريك يشء أو إصالحه
أو التخلص منه .إذا مل تتوفر لديك كامريا للتصوير فيمكنك استخدام
هاتفك املحمول للقيام بذلك.
إذا كنت قادرا عىل القيام بذلك بأمان ،ميكنك:
• التخلص من املواد القابلة للتلف ،مثل املواد الغذائية التالفة أو
املسكوبة .عليك أن تدون كل ما تتخلص منه
• تنظيف كل ما هو مسكوب أو مكسور من أواين الطبخ أو
الزجاج .ولكن احتفظ باألجزاء املكسورة .إياك أن ترمي أي
يشء غري قابل للتلف بعد.

القيام باإلصالحات العاجلة

إن اإلصالحات العاجلة أو "الطارئة" هي اإلصالحات الالزمة لجعل
منزلك آمنا وصحيا ومحميا ضد العوامل الجوية.
تطلب إيكيوكفر وهي املسؤولة عن غطاء التأمني الذي تقدمه هيئة
الزالزل من أصحاب البيوت اتخاذ الخطوات املناسبة بعد حدوث
الكارثة الطبيعية للحفاظ عىل ممتلكاتهم املؤمنة حتى ال يصيبها مزيد
من الرضر.
وهذا يعني أنه يرتتب عليك ،ما دمت قادرا بشكل آمن ،القيام بأمور
مثل:
• إغالق املاء أو الغاز ملنع ترسبه
• تغطية النوافذ املكسورة باأللواح
• وضع القامش املشمع عىل ثقوب السقف أو الجدران
• إصالح املرافق األساسية فورا مثل املراحيض شبكة املياه.
يجب عليك تنفيذ هذه األعامل فقط إذا استطعت القيام بذلك
بأمان .إذا مل تستطع القيام باإلصالحات العاجلة بنفسك ،فيجب عليك
االستعانة مبصلح متمرس للقيام بذلك.
احتفظ بسجالت اإلصالحات العاجلة (مبا يف ذلك نسخ من فواتري
املصلحني).
ويخضع التعويض ألي تكاليف إصالحات عاجلة إىل تغطية تلك
التكاليف من خالل مطالبة قانونية لهيئة الزالزل.
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تقديم مطالبة لهيئة
الزالزل
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كيفية تقديم مطالبة إىل هيئة الزالزل
هناك عدة طرق ميكنك فيها تقديم مطالبة إىل هيئة الزالزل.

1
2

أكمل النموذج عرب اإلنرتنت عىل املوقع www.eqc.govt.nz
اتصل بنا
داخل نيوزيلندا:
الهاتف 0800 326 243
من الخارج:
هاتف  +64 4 978 6400او +64 4 978 6401
سنطلعك عىل إجراءات هذه العملية.

تحتاج إىل تقديم مطالبة واحدة فقط إىل هيئة الزالزل لتغطية األرضار
التي لحقت مبنزلك ،وممتلكاتك وأرضك .بالنسبة للمحتويات ،هناك
منوذج إضايف إلكامله.
سوف تحتاج إىل تقديم مطالبة جديدة يف حالة حصول املزيد من
الكوارث الطبيعية وتسببت بأرضار جديدة (عىل سبيل املثال حصول
زلزال آخر).

تقديم مطالبة إىل رشكة التأمني الخاصة

بعد أن تقوم بتقدميك مبطالبة إىل هيئة الزالزل  ،اتصل برشكة التأمني
الخاصة بك لتقديم مطالبة معهم.

هناك بعض األشياء التي ميكن تغطيتها من قبل رشكة تأمينك الخاصة
وليس من قبل هيئة الزالزل (عىل سبيل املثال أرضية مداخل السيارات
وطرق املشاة ،وبعض أنواع املمتلكات).
عادة ما توفر رشكات التأمني الخاصة غطاء يفوق أقىص غطاء يوفره
تأمني هيئة الزالزل.
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التقاط الصور لتعزيز مطالبتك للتأمني

سوف تحتاج هيئة الزالزل إىل دليل منظور لتحديد الرضر لدعم
مطالبتك .ينبغي أن توضح الصور نطاق و مدى الرضر.
• إذا أمكن ،قم بالتقاط الصور قبل التنظيف بعد حدوث كارثة
طبيعية.
• ميكنك استخدام أي نوع من الكامريات ،إال أن الصور الرقمية
قد يكون التعامل معها أسهل من الفيلم الفوتوغرايف.
• من املفيد أن ترسد يف قامئة كل ما تقوم بتصويره من ممتلكات
وأماكن .إذ سيساعدك هذا عىل تحديد اللقطات يف املستقبل
والتأكد من أنك قد قمت بتغطية كل يشء.
ما نوع الصور التي يجب التقاطها
•
•
•
•
•
•
•
•
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صندوق بريدك ،لتأكيد موقع الرضر.
الجبهة األمامية و الخلفية ،والجانبني من منزلك وملحقاته
(مثل املرآب ومظلة الحديقة).
أي ممتلكات تالفة يف داخل هذه املباين أو عليها .احرص عىل
التقاط صورة للموديل أو األرقام التسلسلية.
أي أرض مترضرة ،مبا يف ذلك أي أرضار لجدران استنادية
أوجسور أو قنوات.
من املفيد تصوير غرفة باستخدام منظورات وزوايا مختلفة.
أخذ بعض اللقطات الواسعة واملكربة لتفاصيل محددة.
تضمني رشيط قياس يف الصورة إلظهار حجم اليشء املصور أو
املنطقة التالفة.
إذا كنت تستخدم كامريا رقمية ،شغل التاريخ ،أو اداة طبع
التاريخ خلف الصورة مام سيساعد املراقبني مبطابقة الصورة
مع حدث الكارثة الطبيعية املحددة.
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إدارة مطالبتك
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اإلقرار مبطالبتك

مبجرد تلقي هيئة الزالزل لطلبك ،سرنسل لك رسالة إقرار وموجز عن
1
عملية املطالبة لتعرف ما ميكنك توقعه.
سنقوم أيضا باالتصال برشكة تأمينك الخاص للتحقق من أن تأمينك
جاري يف الوقت املناسب .قد نطلب منك املساعدة يف هذا الخصوص.

تقييم الرضر

بعد استالم هيئة الزالزل لطلبك،
سوف تتصل بك هيئة الزالزل
ملناقشة تقييم األرضار التي لحقت
مبنزلك ،وأرضك و  /أو ممتلكاتك.
وسيتضمن التقييم موجزا عن األرضار
التي لحقت مبمتلكاتك.
قد نطلب من مثمن مسجل تقدير بعض األرضار الالحقة بأرضك.
إذا كان الرضر شديدا أو يهدد ممتلكاتك الخاصة ،فقد ينظم املثمن
تقريرا هندسيا.
قد يكون علينا أيضا القيام بالرتتيب لتكلفة إصالح و  /أو استبدال
املمتلكات التالفة.

إذا زار ممثل هيئة الزالزل
ممتلكاتك الخاصة لتقييمها،
تأكد من أن تطلب رؤية
هوية تعريفهم.

تسوية املطالبة

بعد التقييم ،سوف نرسل لك حزمة املعلومات مع قرارنا للتسوية.
سوف تقوم هيئة الزالزل عموما بتسوية مطالبتك نقدا.
ومع ذلك ،اعتامدا عىل ظروفك الخاصة ،قد تقوم هيئة الزالزل بتسوية
مطالبتك من خالل:
• استبدال األشياء التي تعرضت للتلف أو الدمار ،عىل سبيل
املثال املمتلكات الشخصية ،أو
• الرتتيب لرتميم ممتلكاتك.

 1حني حصول "حدث كبري" ،سوف تقوم هيئة الزالزل بتخطيط االستجابة ليك تتمكن من توفري
استجابة فعالة ومنسقة لعدد كبري من العمالء املعنيني .سوف تتم إدارة تفاصيل ذلك الحدث عىل
األرجح فقط حني يتم جمع كافة املطالبات املقدمة.
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مسؤولياتك

يتوجب عليك إعالمنا بكل ما تعرفه عن الرضر ،وكيفية حدوثه،
وتزويدنا بنسخ عن أية مستندات نطلبها (مثل فواتري اإلصالح العاجلة).

إذا احتاجت هيئة الزالزل إىل توضيح أية تفاصيل حول مطالبتك،
فسنقوم باالتصال بك عن طريق الهاتف أو الربيد اإللكرتوين .يف بعض
الحاالت ،قد نقوم بزيارتك يف البيت.

الدفع إىل شخص آخر

إذا كان هناك شخص آخر أو مؤسسة أخرى ذات عالقة بأمالكك (عىل
سبيل املثال ،الرهن العقاري) ،فقد يتوجب عىل هيئة الزالزل دفع
تسوية الخسائر أو األرضار مبارشة إىل ذلك الشخص أو املؤسسة.

رفض املطالبة

يجوز لـهيئة الزالزل أن ترفض مطالبة أو جزءا منها يف ظروف معينة،
عىل سبيل املثال ،عندما:

• تكون األرضار الناجمة قد تسببت أو ازدادت سوءا من جراء
كوارث طبیعیة سبقت تلك التي متت املطالبة بھا
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فقد ترفض هيئة الزالزل املطالبة (أو جزء منها) عندما تكون
هيئة الزالزل قد دفعت لرضر الكارثة الطبيعية هذا يف وقت
سابق ،ولكن مل يتم إصالح أو استبدال املمتلكات
• مل تكن قد اتبعت القوانني أو أألنظمة مام أدى إىل التسبب
يف األرضار جراء الكوارث الطبيعية أوجعلها أسوأ .عىل سبيل
املثال ،قمت ببناء املنزل التالف عىل أرض غري مستقرة دون
الحصول عىل املوافقات املطلوبة
• لقد قدمت بيانات كاذبة أو احتيالية إىل هيئة الزالزل حول
مطالبتك
• كانت هناك مطالبة سابقة عن االنهيار األريض (أو أرضار لألرض
من عاصفة أو فيضان) وكانت هيئة الزالزل قد كتبت لك (أو
ملالك سابق) تقول بأنها تعتقد بإمكانك (أو املالك السابق)
تفادي أو تجنب املزيد من األرضار عىل نحو معقول.
إذا كنت قد استلمت رسالة من هيئة الزالزل كتلك املذكورة أعاله،
فيجب عليك اإلجابة يف أقرب وقت تبلغها فيها عن محاولتك ملنع املزيد
من الرضر.
لن يكون هناك غطاء تأمينيا من إكيوكوفر “ ”EQCOVERللعقار إذا
كان قد تم إلغاءه من قبل هيئة الزالزل .سيتم ذكر هذا اإللغاء عىل
شهادة ملكية العقار.
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بعد دفع املطالبة

سوف تستمر هيئة الزالزل بالغطاء الخاص بك تلقائيا بعد دفع املطالبة
ومع ذلك ،إذا قامت هيئة الزالزل بدفع مبلغ مطالبة إكيوكوفر كامالً،
فيمكنها إلغاء تأمني إكيوكوفر عىل تلك املمتلكات يف حالة مل يتم إصالح
أو استبدال املمتلكات املترضرة .يف هذه الحالة ،سوف ترسل هيئة
الزالزل إشعارا للاملك .سيتم ذكر هذا اإللغاء عىل شهادة ملكية العقار.
إذا تم الغاء تأمني إكيوكوفر فيمكنك الكتابة إىل هيئة الزالزل مطالباً
بالبدء من جديد بغطاء إكيوكوفر مبجرد إصالح العقار أو املمتلكات أو
استبدالها.

متابعة مطالبتك

إذا أردت أن تعرف عن أي تحديث بخصوص طلبك ،يرجى االتصال بنا.
عىل رقم الهاتف  0800 326 243أو الربيد اإللكرتوين
info@eqc.govt.nz

تأكد من أن رقم مطالبتك جاهز
بجانبك عند االتصال بنا؛ مع ذكره يف
كل رسالة ،أو بريد إلكرتوين أو غريها
من اتصاالتك مع هيئة الزالزل.
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ملزيد من املعلومات

• قم بزيارة املوقع www.eqc.govt.nz
• اتصل رقم الهاتف 0800326243
• تواصل برسائل مع هيئة الزالزل ،عىل العنوان
ص.ب  ،311ولنغتون 6140
إذا مل تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتك األوىل فيمكنك
طلب مرتجم فوري مجانا من خالل االتصال عىل رقم
الهاتف .0800 326 243
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