
    

 

 الفيضانات : معلومات عن التعويض
 

 إذا تعّرض منزلك أو مكان عملك للفيضان : ردود الفعل األولى  (1
 

 ال تقم بتشغيل الغاز والكهرباء في الغرف الرطبة.  -
 قم بوضع األجهزة الكهربائية واألشياء الثمينة في أماكن جافة    -
 قم بتجفيف ما يمكن حفظه أو إصالحه.    -
 قم بإبالغ شركة التأمين الخاصة بك في أقرب وقت ممكن. كمرحلة ثانية، سيقوم ببتحديد تقييم األضرار ويحدد زيارة خبير.     -
 قم بكتابة قائمة شاملة بالضرر بعد زوال المياه وتنظيف الطين.  -
ير الشراء، والصور قبل الخسارة، وجرد الميراث، وما إلى ذلك( إذا لم  أرفق أكبر عدد ممكن من المستندات واإلثبات )فوات   -

 تتمكن من تقديم المستندات الداعمة، فقدم وصفًا موجًزا.وصف وحدد السنة المحتملة التي تم بها الشراء. 
أن  - إثبات  يمكن  )طالما  التأمين  أبلغ شركة  الخبير،  زيارة  بعد  الحقًا،  للفيضان  آخر  أي ضرر  اكتشفت  تابع   إذا  الضرر 

 للفيضان(. 
قم بالتقاط صور / مقاطع فيديو للمنزل الذي غمرته المياه، واألهم من ذلك، عن األضرار التي لحقت بالمبنى ومحتوياته التي   -

 لوحظت بعد زوال المياه. ستساعد هذه األدلة األساسية في تسريع تسديد األضرار. 
 
 

 ما هو التأمين الذي سيتدخل :   (2
 

إذا كنت مستأجًرا، قم بإبالغ المالك بالضرر في أقرب وقت ممكن، حيث سيعوض التأمين الخاص به الضرر الذي    تأمين الحريق. 
بشرط أن تكون    - لحق بالمنزل. يتم تغطية األضرار التي تلحق بما يتعلق باألشياء داخل المنزل من خالل تأمين الحرائق الخاصة بك  

 اإليجار الخاص بك. قم إذاً بإبالغ التأمين الخاص بك. قد قمت بتأمين المحتويات عند طلب تأمين 
 

 هل سيتدخل صندون تأمين الكوارث ؟  (3
 

أو    بستاني،  أو  الحريق والذي يعيش على دخل  إنه يعوض فقط في حالة حدوث ضرر زراعي  يتم تغطية الضحية ضد  عندما ال 
 من أجل الحصول على أي معلومات، تواصل مع إدارة البلدية الخاصة بك.  (. CPASاالندماج االجتماعي )الذي يدفعه 

 
 من بين األضرار التي يمكن تعويضها:

 سنوات.   5لمدة ال تقل عن   mini Omniumالمركبات ذات المحركات قيد االستخدام الحالي والعائلي التي ال يشملها تأمين  -  

البضائع التي ال تشكل مخاطر بسيطة: العقارات الخارجية )الجدار االستنادي، سقيفة الحديقة المثبتة باإلسمنت، شرفة مبلطة( األثاث   
 ، جزازة العشب، أدوات البستنة(. الخارجي )أثاث الحدائق

 
 وما التعويض عن سيارتك ؟  (4

 
التي تغطي    -  mini Omniumو    Omnium." "سيتدخل فقط تأمين  mini Omniumو    Omnium"للمركبات، سيتدخل فقط تأمين   

صندوق تأمين الكوارث    الكوارث الطبيعة، بما في ذلك الفيضانات. ومع ذلك، تحقق مما إذا كنت تستوفي الشروط لالستفادة من تدخل 
الوالوني. إذا كانت سيارتك على طريق عام وتعرضت ألضرار، فمن المهم التقاط الصور. اتصل بشركة التأمين الخاصة بك لفتح ملف  

 المطالبة باألضرار. سيتم تعيين خبير. 


