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كتب هذا الدليل بلغة بسيطة عن التأمني الذي
تغطيه هيئة الزلزال ضد الكوارث الطبيعية،
إيكيوكفر .EQCover
ويجب أن تلتزم هيئة الزالزل بقانون هيئة
الزالزل لعام ( 1993القانون) واألنظمة ذات الصلة.
وسوف تسود هذه دامئا عىل محتوى هذا الدليل.
للحصول عىل معلومات مفصلة عن إيكيوكفر
 EQCoverورابط لقانون هيئة الزالزل لعام 1993
قم بزيارة موقعنا عىل االنرتنت (.)eqc.govt.nz
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ماهوأيكيوكفر

EQCOVER؟
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توفر هيئة الزالزل تأمينا ضد الكوارث الطبيعية للمباين السكنية واألرايض،
والتي تدعى أيكيوكفر.
يكون لديك ايكيوكفر تلقائياً للمبنى السكني أو األرض الخاصة بك إذا كان
لديك بوليصة تأمني سارية املفعول خاصة بذلك املبنى السكني وتشتمل عىل
التأمني ضد الحريق (ومعظم الناس لديهم هذا النوع من البوليصات).
اعتبارا ً من  1يوليو  ،2019لن تغطي هيئة الزالزل أرضار املحتويات ،مام يؤثر
عىل حاميل البوليصات يف تاريخ الذكرى السنوية لبوليصتهم الحالية ،والتي
هي عاد ًة تاريخ التجديد السنوي ،أو إذا كنت تبدأ بوليصة جديدة.
القسط الذي تدفعه إىل رشكة التأمني الخاصة بك يجب أن يشتمل عىل قسط
ايكيوكفر .EQCover
أما بشأن ايكيوكفر ،فإن هيئة الزالزل سوف تدفع لهم الحد األقىص من التأمني
(انظر قسم "سقف التغطية" أدناه).
وفقا ملتطلبات القانون ،فإن ايكيوكفر  EQCoverتقدم حتى السقف األعىل
للتغطية لكل حادث من الكوارث الطبيعية التي تحدث أرضارا ،طاملا كان
لديك حينها بوليصة تأمني سارية املفعول.
أي حجم من الرضر يفوق سقف تغطية هيئة الزالزل ،فيمكن تغطيته من قبل
رشكة تأمينك الخاص.
يتم خصم مبلغ طلب التعويض عند تسوية املطالبة الهيئة الزالزل( .انظر
قسم "مبالغ التأمني املستقطعة من العميل" أدناه).
الكوارث الطبيعية املشمولة بالتغطية
يؤمن إيكيوكفر تغطية للمباين السكنية واملحتويات* و األرايض ضد الخسارة
املادية أو األرضار الناجمة عن الزالزل ،أو االنهيار الطبيعي للرتبة ،أو االنفجار
الربكاين ،أو النشاط الهيدروحراري أو السونامي.
توفر أيكيوكفر تغطية ألرضك من األرضار الناتجة من العواصف والفيضانات.
كام أنها توفر تغطية ضد الحرائق الناجمة عن أي من هذه الكوارث الطبيعية.
إذا مل تتلف أبنيتك السكنية بعد أي من هذه الكوارث الطبيعية ،ولكن الرضر
بات وشيكا كنتيجة مبارشة من احدها ،فقد ينطبق غطاء تأمني أيكيوكفر يف
مثل هذه الحالة أيضا.

*اعتبارا ً من  1يوليو  ،2019لن تغطي هيئة الزالزل أرضار املحتويات ،مام يؤثر عىل حاميل
البوليصات يف تاريخ الذكرى السنوية لبوليصتهم الحالية ،والتي هي عاد ًة تاريخ التجديد
السنوي ،أو إذا كنت تبدأ بوليصة جديدة.
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ماذا يغطي تأمني
إيكيوكفر؟
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توفر أيكيوكفر تغطية لكل مام ييل ،عىل رشط استيفاء جميع متطلبات
القانون:

املباين السكنية
وتشمل هذه:
•
•
•
•

منزلك أو منزلك لتقضية االجازات
واحد أو أكرث من املنازل يف نفس املبنى (عىل سبيل املثال يف مبنى
للشقق السكنية)
املباين املنفصلة التي يستخدمها ساكنو املنزل (مثل املخازن أو املرائب).
الخدمات التي متتلكها (مثل أنابيب املياه و كابالت الكهرباء) التي تخدم
منزلك وتقع عىل مدى  60مرتا من منزلك.

املحتويات

اعتبارا ً من  1يوليو  ،2019لن تغطي
هيئة الزالزل أرضار املحتويات ،مام
يؤثر عىل حاميل البوليصات يف تاريخ
الذكرى السنوية لبوليصتهم الحالية،
والتي هي عاد ًة تاريخ التجديد السنوي،
أو إذا كنت تبدأ بوليصة جديدة.

يستخدم القانون مصطلح
"مسكن" لإلشارة إىل أي مبنى
متكامل ،يستخدم للسكن ،أو قابل
الستخدامه للسكن أو مهيئ لذلك ،كبيت
أو كبيت لقضاء اإلجازات.
يف هذا الدليل نحن نستخدم مصطلح
"املنزل" بدال من املسكن.

فإن كانت بوليصة التأمني الخاصة بك تستثني
أيا من بنود املحتويات ،فلن يتم تغطية هذه البنود تحت غطاء أيكيوكفر.

األرض

توفر أيكيوكفر تغطية لكل األرايض التي هي جزء من أمالكك و:
• تحت منزلك أو ضمن ملحقات منزلك (عىل سبيل املثال املرآب أو املخزن)
• عىل مدى مثانية أمتار من منزلك أو ملحقات منزلك
• تكون هي املدخل أو جزء من املدخل الرئييس املؤدي إىل منزلك (عىل
سبيل املثال رصيف الدخول إىل املنزل) لحد يصل إىل  60مرتا من منزلك.
وال تشمل التغطية أي من األسطح االصطناعية مثل الخرسانة أو األسفلت
التي تغطي طريق املدخل.
أما تغطية أيكيوكفر لألرض فتشمل أيضا:
• الجسور والقنوات ضمن املناطق املذكورة أعاله
• بعض الجدران االستنادية وأنظمة الدعم الخاصة بھا الالزمة لدعم أو
حامية منزلك ،أوملحقاته أو األرايض املؤمن عليها (مبا يف ذلك الطريق
الرئييس للمدخل).
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أما البنود التي ال تشملها تغطية أيكيوكفر فهي ما ييل:
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18

19

20
21

املمتلكات غري امللموسة (مثل املعلومات املخزنة عىل الحاسوب)
املجوهرات واألحجار الكرمية ،واملال ،واألعامل الفنية ،األوراق املالية ،الوثائق
أو الطوابع*
السيارات ،أو أجزاءها أو ملحقاتها
املقطورات ،أو أجزاء أو ملحقات املقطورات
القوارب أو األنواع األخرى من املركبات املائية ،أو أجزاءها أو ملحقاتها
الطائرات أو أي يشء فيها أو عىل متنها
املتفجرات
الشجريات ،الغابات ،األشجار ،النباتات أو املروج
املحاصيل النامية (مبا يف ذلك أشجار الفاكهة والكروم) أو املحاصيل املجناة
يف الحقول املفتوحة
الحيوانات ،مبا يف ذلك املاشية والحيوانات األليفة
مالعب التنس ،سواءا ً الداخلية أو الخارجية بغض النظر عن سطحها
األرصفة ،أو أرصفة الهبوط ،املوانئ الصغرية
الطرق والشوارع واملداخل أو مسارات املشاة .إال أن بعض األرايض الواقعة
ضمن طريق املداخل الخاصة بك (عىل سبيل املثال تحت طريق املدخل
الرئييس ملنزلك) قد تشملها تغطية أيكيوكفر
أي رصيف أو سطح اصطناعي آخر
الجسور أو القنوات ال تغطيها أيكيوكفر لألرايض**
الجدران االستنادية ال تغطيها أيكيوكفر لألرايض**
السدود ،وحواجز األمواج ،واألسوار أو األعمدة**
خزانات املياه الطبيعية ،برك السباحة ،الحاممات ،حاممات سبا ،خزانات
املياه ،أو أبراج تخزين املياه**
الخسارة بسبب الرسقة أو التخريب ،أو فقدان األرباح من جراء الكوارث
الطبيعية
تكاليف املكوث يف مكان آخر مؤقتا بعد كارثة طبيعية
أي محتويات* تستخدم فقط أو بشكل رئييس للمقاصد التجارية.

*اعتبارا ً من  1يوليو  ،2019لن تغطي هيئة الزالزل أرضار املحتويات ،مام يؤثر عىل حاميل
البوليصات يف تاريخ الذكرى السنوية لبوليصتهم الحالية ،والتي هي عاد ًة تاريخ التجديد
السنوي ،أو إذا كنت تبدأ بوليصة جديدة.
**قد يتم تغطية البنود من  15إىل  18يف بعض الحاالت (عىل سبيل املثال إذا كانت جزءا من
املبنى السكني الخاص بك).
البنود املذكورة أعاله قد تكون مشمولة يف بوليصة التأمني الخاصة بك.
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املباين السكنية

تؤمن هيئة الزالزل املبنى السكني الخاص بك بقيمة استبدالية تصل إىل
السقف املوضح يف القسم التايل .سوف تغطي هيئة الزالزل تكاليف إصالح أو
إعادة بناء املباين السكنية الخاصة بك للحالة التي كان عليها املبنى عندما كان
جديدا ً إىل حد كبري (معدلة حسب الرضورة لالمتثال ألي قوانني معمول بها).

املحتويات

اعتبارا ً من  1يوليو  ،2019لن تغطي هيئة الزالزل أرضار املحتويات ،مام يؤثر
عىل حاميل البوليصات يف تاريخ الذكرى السنوية لبوليصتهم الحالية ،والتي
هي عاد ًة تاريخ التجديد السنوي ،أو إذا كنت تبدأ بوليصة جديدة.

تغطي هيئة الزالزل محتويات منزلك لحد هذا التاريخ ،بقيمة استبدالية تصل
إىل السقف املوضح يف القسم التايل .ومع ذلك ،إذا كانت محتوياتك مؤمنة
ضد الحريق من خالل بوليصة التأمني الخاصة بك عىل أساس أقل مالءمة،
فستكون املحتويات هي أيضا مؤمنة من هيئة الزالزل عىل هذا األساس األقل
مالءمة .عىل سبيل املثال ،إذا كانت محتوياتك مؤمنة من بوليصة التأمني
الخاصة بك عىل أساس التعويض ،سوف تكون تغطية أيكيوكفر عىل أساس
التعويض أيضاً.

األرض

تقوم هيئة الزالزل بحساب مطالبة التسوية عىل أساس كلفة إصالح األرض
الخاصة بك وأي جسور ،و أي قنوات ،وجدران استنادية وأنظمة دعم قد
ترضرت أو فقدت .ويف بعض الحاالت تعتمد تسوية مطالبة األرايض عىل
أساس انخفاض قيمة األرض.
ويخضع هذا املبلغ إىل سقف غطاء األرض املوصوف يف القسم التايل.
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السقف املحدد للتغطية
املباين السكنية
اعتبارا ً من  1يوليو  ، 2019يحق لك الحصول عىل ايكيوكفر إىل حد 150,000
دوالر (مضافاً لها رضيبة السلع والخدمات) ملبنى سكني .ويطبق هذا عىل
حاميل البوليصات يف تاريخ الذكرى السنوية لبوليصتهم الحالية ،والتي هي
عاد ًة تاريخ التجديد السنوي ،أو إذا كنت تبدأ بوليصة جديدة.
سوف تقوم هيئة الزالزل بدفع ما يصل إىل سقف أقل من هذا املبلغ إذا
كانت سياسة التأمني الخاصة بك تحدد:
• مبلغا بديال للتأمني عىل للحريق أقل من  150,000دوالر مضافا لها
رضيبة السلع والخدمات  ،أو
• مبلغ تأمني للمبنى السكني الخاص بك يقل عن 150,000دوالر مضافا لها
رضيبة السلع والخدمات مبوجب القانون.
يف الوقت الذي وقعت فيه بوليصة التأمني أو جددتها ،قد تكون أخربت رشكة
التأمني الخاصة بك بأن هناك أكرث من منزل واحد يف نفس املبنى السكني .يف
هذه الحالة السقف األقىص هو عدد املنازل (الذي بلغت به رشكة التأمني)
مرضوبا يف  150,000دوالر مضافا لها رضيبة السلع والخدمات.
املحتويات
اعتبارا ً من  1يوليو  ،2019لن تغطي هيئة الزالزل أرضار املحتويات ،مام يؤثر
عىل حاميل البوليصات يف تاريخ الذكرى السنوية لبوليصتهم الحالية ،والتي
هي عاد ًة تاريخ التجديد السنوي ،أو إذا كنت تبدأ بوليصة جديدة.
بالنسبة لتلك االمالك التي مل يتم تجديد بوليصات التأمني لها ،سيكون الحد
األقىص للمبلغ الذي ستدفعه ايكيوكفر للممتلكات الشخصية هو:
•
•

 20،000دوالر (مضافا له رضيبة السلع والخدمات) لكل مطالبة ،أو
املبلغ املحدد يف بوليصة التأمني الخاصة بك ،إذا كان ذلك أقل من
 20,000دوالر (مضافا له رضيبة السلع والخدمات) لكل مطالبة.

األرض
الحد األقىص للمبلغ الذي ستدفعه أيكيوكفر مقابل املطالبة هو القيمة
التعويضية ألي جسور ،أو قنوات ،أو جدران استنادية وأنظمة دعم قد ترضرت
باإلضافة إىل أصغر قيمة تخص:
• مساحة األرايض املترضرة ،أو
•  4000مرت مربع من األرايض يف موقع الرضر ،أو
• الحد األدىن من مساحة املبنى السكني املسموح به يف املنطقة التي
تعيش فيها.
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مبلغ التحمل

كام هو الحال بالنسبة لبوليصات التأمني الخاصة ،سوف تحتاج للمساهمة يف
املبلغ املستحق يف طلب التعويض من هيئة الزالزل .وتسمى هذه املساهمة
مبلغ التحمل ويتم خصمه عند تسوية طلبك .وفيام ييل تتفاصيل عن كيفية
حساب مبالغ التحمل.

ممتلكات تحتوي عىل منزل واحد
الحد األقىص ملبلغ
التحمل

الحد األدىن ملبلغ
التحمل

مبالغ االستقطاع
(بنسبة مئوية من
املبلغ املدفوع)

$1,725

 200دوالر

1%

املنزل

 5,000دوالر

 500دوالر

10%

األرض

**$230

 200دوالر

–

املحتويات*

ممتلكات تحتوي عىل أكرث من منزل واحد
بالنسبة للمباين السكنية ،تستقطع هيئة الزالزل مبلغا بنسبة  .1%الحد األدىن
ملبلغ التحمل املستقطع هو  200دوالر مرضوبا يف عدد املنازل يف املبنى (التي
تم إخطار رشكة التأمني الخاصة بها).
أما بالنسبة لألرض ،فسوف تستقطع هيئة الزالزل مبلغا بنسبة  .10%إال أن
الحد األدىن ملبلغ التحمل املستقطع هو  500دوالر مرضوبا يف عدد املنازل يف
املبنى (التي تم إخطار رشكة التأمني الخاصة بها) يف املبنى السكني الذي يقع
عىل األرض .الحد األقىص للمبلغ املستقطع هو  5,000دوالر.
*اعتبارا ً من  1يوليو  ،2019لن تغطي هيئة الزالزل أرضار املحتويات ،مام يؤثر عىل حاميل
البوليصات يف تاريخ الذكرى السنوية لبوليصتهم الحالية ،والتي هي عاد ًة تاريخ التجديد
السنوي ،أو إذا كنت تبدأ بوليصة جديدة.
**بالنسبة للمطالبات التي ال تتضمن أية أبنية ،يصل الحد األقىص ملبلغ التحمل  200.00دوالر.
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األرضار التي لحقت مبنزلك وممتلكاتك الشخصية
وألغراض مبالغ التحمل ،فإن هيئة الزالزل تعترب أرضار املباين واملمتلكات*
كجزء من نفس املطالبة (حني توجد تلك املمتلكات يف أو عىل نفس املباين و
األرضار الناجمة عن نفس الكارثة الطبيعية).
بالنسبة للمطالبات حيث القيمة اإلجاملية مجتمعة إلصالح البناء وتعويض
املحتويات ذات الصلة هي  20,000دوالر أو أقل  ،فإن مبلغ التحمل هو 200
دوالر لكل مطالبة سارية حني وقوع الرضر . .إذا كان املجموع املشرتك هو
أكرث من  20,000دوالر للمطالبة ،فإن مبلغ التحمل هو  1%من تلك القيمة
اإلجاملية.
عندما يكون مبلغ التسوية أقل من مبلغ التحمل
إذا كان ميكن إصالح ممتلكاتك أو استبدالها مببلغ أقل من مبلغ التحمل
املستقطع ،فلن تدفع هيئة الزالزل لك شيئا .سيكون عليك دفع تكلفة
إصالحات املمتلكات أو استبدالها بنفسك.
*اعتبارا ً من  1يوليو  ،2019لن تغطي هيئة الزالزل أرضار املحتويات ،مام يؤثر عىل حاميل
البوليصات يف تاريخ الذكرى السنوية لبوليصتهم الحالية ،والتي هي عاد ًة تاريخ التجديد
السنوي ،أو إذا كنت تبدأ بوليصة جديدة.
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تقديممطالبةلهيئة
الزالزل

إذا ترضر منزلك ،أو أرضك نتيجة كارثة طبيعية ،فلن تحتاج إىل تقديم مطالبة
لهيئة الزالزل عىل الفور .فلديك مدة تصل إىل سنتني بعد وقوع الكارثة
الطبيعية إلعالمنا عن الرضر الذي لحق مبمتلكاتك .إال إننا نويص بأن يقدم
املطالبو ن مبطالباتهم خالل مدة ثالثة أشهر ،إذا سنحت الفرصة .فاملدة
املنتظرة لتقديم املطالبة قد تؤثر عىل قدرة هيئة الزالزل من تقييم املطالبة
بشكل مناسب.
ملزيد من املعلومات حول كيفية تقديم املطالبة ،راجع "دليلك إىل مطالبة
هيئة الزالزل"  .ميكنك تحميل هذا من موقعنا عىل اإلنرتنت ()eqc.govt.nz
أو االتصال عىل الرقم  0800 326 243وسوف نرسل لك نسخة منه.

تسويةمطالبةهيئة
الزالزل

بعد تلقي طلبك سوف تقوم هيئة الزالزل باإلتصال بك ملناقشة تقييم الرضر.
قد نطلب من مثمن مسجل تقدير بعض األرضار الالحقة بأرضك.
إذا كان الرضر شديدا أو يهدد املمتلكات الخاصة بك ،فقد يقوم املثمن
بتنظيم تقرير ملهندس.
قد يكون علينا أيضا القيام بالرتتيب لتكلفة إصالح و  /أو استبدال املمتلكات
التالفة.
ملزيد من املعلومات حول كيفية تقديم املطالبة ،راجع "دليلك إىل مطالبة
هيئة الزالزل".
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EQCOVER

تحديد وإلغاء تأمني
إيكيوكفر

16

قد تقوم هيئة الزالزل بتحديد أيكيوكفر

إذا كان عقارك يتعرض لخطر محدق ،فإن ميكن لهيئة الزالزل أن تحد من
زيادة مبلغ أيكيوكفر.
كذلك ،قد تحد هيئة الزالزل أيضا أيكيوكفر اذا كانت هناك مطالبة سابقة
بخصوص انهيار طبيعي (أو عواصف أو فيضانات أو أرضار لحقت باألرض) .قد
تفرض هيئة الزالزل هذا الحد إذا اعتقدت إمكانية ازدياد الرضر بشكل يفوق
املعقول ،أو تم تجنبها من قبلك (أو املالك السابق).
يف هذه الحاالت ،سوف ترسل هيئة الزالزل إشعارا للحد من أيكيوكفر للاملك.
سيتم ذكر هذا التحديد عىل شهادة ملكية العقار .وميكنك الكتابة إىل هيئة
الزالزل يف أي وقت ،مطالباً بإزالة التحديد.

قد تقوم هيئة الزالزل بالغاء أيكيوكفر

ومع ذلك ،إذا قامت هيئة الزالزل بدفع مبلغ مطالبة أيكيوكفر كامالً ،فيمكنها
إلغاء أيكيوكفر لتلك 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 إلغاء تأمني إيكيوكفر فيمكنك الكتابة إىل هيئة الزالزل مطالباً بالبدء
من جديد بغطاء إيكيوكفر مبجرد إصالح العقار أو املمتلكات أو استبدالها.

تأمينك الخاص
الحصول عىل تأمني إضايف
اتصل برشكة تأمينك الخاصة ملناقشة الغطاء الذي توفره لك فوق سقف غطاء
هيئة الزالزل.
يجب عليك إخبار رشكة التأمني الخاصة بك إذا كنت تريد:
• تأمني مبنى يحتوي عىل أكرث من منزل واحد
• تغطية أيكيوكفر بأقل من  100,000دوالر (مضافاً لها رضيبة السلع
والخدمات) عىل منزلك*
• لرتتيب تغطية إضافية زيادة عن أيكيوكفر.
*اعتبارا ً من  1يوليو  ، 2019يحق لك الحصول عىل ايكيوكفر إىل حد  150,000دوالر (مضافاً لها
رضيبة السلع والخدمات) ملبنى سكني .ويطبق هذا عىل حاميل البوليصات يف تاريخ الذكرى
السنوية لبوليصتهم الحالية ،والتي هي عاد ًة تاريخ التجديد السنوي ،أو إذا كنت تبدأ بوليصة
جديدة.
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ماذا نفعل باملعلومات التي نجمعها

تجمع هيئة الزالزل املعلومات لغرض إدارة قانون هيئة الزالزل ،وأداء وظائفها
والتأهب للكوارث الطبيعية واالستجابة لها واالصالحات من بعدها.
مبوجب قانون هيئة الزالزل ،لدى هيئة الزالزل القدرة عىل تبادل املعلومات
املتعلقة باملمتلكات مع الجمهور ،مبا يف ذلك رشكات التأمني الخاصة،
والوكاالت الحكومية مثل الحكومة املحلية أو الغري.
ويشمل ذلك معلومات عن:
• األرضار الناجمة عن الكوارث الطبيعية للممتلكات وأي مطالبات تقدم
مبوجب قانون هيئة الزالزل تتعلق باملمتلكات
• التكلفة املقدرة الستبدال أو إصالح املمتلكات التالفة وطرق اإلصالح،
ومبالغ التسوية.
قد تكشف هيئة الزالزل أيضً ا عن املعلومات ردا ً عىل أمر يهدد الصحة
والسالمة العامة أو الشخصية.
املعلومات الشخصية محمية مبوجب األحكام املنصوص عليها يف قانون
الخصوصية لعام .1993
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ملزيد من املعلومات

•
•
•

قم بزيارة املوقع www.eqc.govt.nz

اتصل برقم الهاتف 0800 326 243
تواصل كتابيا مع هيئة الزالزل عىل العنوان ص.ب ،311
ولنغتون 6140

إذا مل تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتك األوىل فيمكنك طلب
مرتجم فوري مجانا من خالل االتصال عىل رقم الهاتف
.0800 326 243

يوليو 2019

