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 رقم اإلجراءات      

تقريبًا مليار دوالر   2 في ألبرتا عليها الكارثة الطبيعية المؤمنبلغت قيمة   
ذي يتسم بالتحدييضيفان إلى صيف ألبرتا الصعب بسبب الطقس ال جديدان حدثان   

 
 

أبريل   بينأدت أربع أحداث وضربت األحداث الجوية القاسية ألبرتا بشدة خالل فصلي الربيع والصيف.  -إدمونتون( ) 2020سبتمبر  10
 مليار دوالر، بناًء على استطالعات شركة  2أغسطس إلى رفع إجمالي الضرر المؤمن عليه للكوارث الطبيعية في المقاطعة إلى و

Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ). 
 

تجاوزت العاصفة التي ضربت مناطق كالجاري ودرمهيلر وآيردري وستراثمور في   الصيف.   حوادث هذا جماليإ  في  عاصفتان مؤخًرا  ساهمتوقد  
  3و  2العاصفة التي حدثت يومي  أدت  وقد  مطالبة. 10000مليون دوالر من األضرار المؤمن عليها وأسفرت عن أكثر من  135 مبلغ يوليو 24

 . مليون دوالر 190مليون دوالر إضافية كتعويضات مؤمنة، مما رفع التكلفة المؤمن عليها للعاصفتين الصيفيتين إلى أكثر من  58دفع  إلى  أغسطس
 

قطاع  عمل  ي والطقس مقاطعتنا بشدة هذا العام.   ضرب لقد " : (IBC)  ، نائبة رئيس مكتب التأمين الكندي في المنطقة الغربيةروسيليست با أفادت 
 " .في أسرع وقت ممكن ألبرتا سكان  تعافي ضمان لأحداث الربيع والصيف األربعة، نتيجة مطالبة  100000ما يقرب من  تجهيزالتأمين على 

 
عبرت العديد من خاليا العاصفة القوية منطقة كالجاري قبل أن ويوليو.  24تطورت عواصف رعدية قوية عبر جنوب وسط ألبرتا بعد ظهر يوم 

عن أضرار في  وللغاية في جنوب شرق كالجاري وشرق المدينة.   سقوط برد شديدتم اإلبالغ عن وقد تتجمع في مجموعة أكبر وتعبر درمهيلر. 
 الطرق في المنطقة، بما في ذلك في كالجاري ودرمهيلر. في  تم اإلبالغ عن فيضانات وكذلك المباني والسيارات. 

 
 .ر وكذلك في غرب ساسكاتشوانتم اإلبالغ عن األضرار من كريمونا إلى درمهيلوأغسطس في تساقط البرد والرياح المدمرة.    3و    2  عاصفةتسببت  

 
  ضرار األ   من  إجمالي   نتج عنهاوقد    2020هذه العواصف األخيرة ليست سوى جزء من الصيف المليء بالتحديات الذي ضرب ألبرتا في عام  

 .حتى اآلن تقريبًا مليار دوال  2 بمبلغ مؤمن عليهاال
 

 مليون دوالر  522  -بريل: فيضان فورت ماكموري  إ •

 مليار دوالر  1.2 -عاصفة ثلجية في كالجاري والمنطقة المحيطة بها  يونيو:  •

 مليون دوالر  135 -يوليو: تساقط البرد والفيضانات في كالجاري   •

 مليون دوالر  58 - غسطس: عاصفة َبَرد وسط ألبرتا  أ •
 

مليون   422القاسي في جميع أنحاء كندا ، بلغ المتوسط السنوي اإلجمالي لألضرار المؤمن عليها المتعلقة بالطقس 2008و  1983بين عامي 
مليار دوالر سنويًا. هذا العام، في    1.9، بلغ متوسط الخسائر المناخية الشديدة على مستوى كندا حوالي 2019  و   2009 بين أعوامدوالر. 

 .رقمألبرتا وحدها، نتوقع تجاوز هذا ال
 
لبرتا حتى انتهاء العمل. إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بالتأمين، فيرجى االتصال  لمساعدة سكان أ متواجدةستبقى شركات التأمين ، " باور تأضاف و

 ." نحن هنا للمساعدة و 2ask-IBC-844-1 على الرقم  IBC بمركز معلومات المستهلك التابع لشركة
 

 . IBC  ـبموجب ترخيص ل  CatIQ (https://www.catiq.com/)مقدار الضرر المؤمن عليه هو تقدير مقدم من 
 

 لعملية مطالبات ما بعد الكارثة   IBCنصائح
 

بتعيين مسئول تسوية المطالبات لمسح األضرار التي لحقت بممتلكاتك وتسوية مطالبتك. ال تتردد في طرح أي أسئلة   كستقوم شركة تأمين  •
 .على مسؤول تسوية المطالبات 

 .إصالًحا أو استبدااًل أو تعويًضا عن الضرر تأمينك، قد تعرض شركة ة تأمينكبوليص اعتماًدا على نوع  •

 المطالبات، فاتصل بمكتب التأمين التابع لمركز معلومات المستهلك الكندي على الرقم   إذا كانت لديك أسئلة بخصوص عملية •
1-844-2ask-IBC (1-844-227-5422) 
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 فاتصل بأمين المظالم لدى شركة التأمين. إذا فشل ذلك، فاتصل  ،إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية مطالباتك •

التأمين، للمساعدة في حل   قطاع ، وهو نظام مستقل لتسوية نزاعات المستهلك لGeneral Insurance OmbudService (GIO)بـ  •
 www.giocanada.org.قم بزيارة موقع الويب على   أو1-877-225- 0446على  GIO. اتصل بـ  خالفات أي 

 
 

 دا نبذة عن مكتب التأمين في كن 
 

( هو رابطة الصناعة الوطنية التي تمثل شركات التأمين الخاصة على المنازل والسيارات واألعمال في كندا. وتشكل  IBCمكتب التأمين الكندي ) 
عاًما مع   50( ألكثر من IBC٪ من سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في كندا. عمل مكتب التأمين الكندي )90الشركات األعضاء فيها 

التأمين الحكومات في جميع أنحاء البالد للمساعدة في توفير تأمين على المنازل والسيارات واألعمال بأسعار معقولة لجميع الكنديين. يدعم مكتب 
( رؤية المستهلكين والحكومات التي تثق وتثمن وتدعم سوق التأمين على الممتلكات والحوادث. وهي تناصر القضايا الرئيسية  IBCالكندي ) 

 وتساعد على تثقيف المستهلكين حول أفضل الوسائل لحماية منازلهم وسياراتهم وأعمالهم وممتلكاتهم.
 

حياة كل كندي تقريبًا ويلعب دوًرا حيويًا في الحفاظ على سالمة األعمال واقتصاد كندا القوي. يوظف أكثر من   الممتلكات والحوادث يمس تأمين 
 مليار دوالر.  65من الضرائب وله قاعدة أقساط إجمالية تبلغ مليار دوالر  9.1كندي ويدفع  131000

 
  .www.ibc.ca( على IBCللحصول على النشرات اإلعالمية والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة المركز اإلعالمي لمكتب التأمين الكندي ) 

. إذا كان لديك سؤال حول التأمين على المنزل أو السيارة أو التأمين Facebookأو سجل إعجابك بنا على  IBC_West@  تويتر تابعنا على
 .  2ask-IBC-844-1( على الرقم IBCب التأمين الكندي ) التجاري، فاتصل بمركز معلومات المستهلك التابع لمكت 
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لمناقشة التفاصيل الواردة في هذا   ستعدون ( مIBCالمتحدثين الرسميين لمكتب التأمين الكندي )  فإنإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، 
 البيان اإلعالمي.

 بـ:  لتحديد موعد مقابلة، يرجى االتصال
 باراسا فانيسا 

 ( IBCمديرة العالقات اإلعالمية، مكتب التأمين الكندي )
416-362-2031 ext. 4312 

vbarrasa@ibc.ca 
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