
 
 
 

  
 

 
777 Bay Street, Suite 2400 

P.O. Box 121 
Toronto, ON  M5G 2C8 

416-362-2031 
 fax: 416-644-4965 

 

 بیان صحفي
 

  للمساعدة المجتمعیة المتنقل جناح االفتراضيال نشری مكتب التأمین الكندي 
لمساعدة في جنوب ألبرتاتقدیم ال  

 
بعد العاصفة الثلجیة الكبرى في كالغاري والمنطقة المحیطة بھا، نشر مكتب التأمین الكندي  - (إدمونتون) 2020یونیو  19

)IBC( الجناح االفتراضي المتنقل للمساعدة المجتمعیة )CAMP .بنشر  مكتب التأمین الكنديقوم ی) لمساعدة السكان المتضررین
. یمكن للكندیین مؤمن علیھاأضرار كبیرة  رضت إلىتعفي مواقع الكوارث التي  الجناح االفتراضي المتنقل للمساعدة المجتمعیة

مثل العاصفة أو حرائق الغابات أو العواصف الجلیدیة أو األمطار الغزیرة أو  - مدمر الذین أجبروا فجأة على التعامل مع حدث
 الوطني. التأمین الكندي مكتبالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتأمین من خالل برنامج  -كارثة أخرى 

  
التأمین المدربین الموجودین في مركز  شركاتمع موظفي  )CAMP( الجناح االفتراضي المتنقل للمساعدة المجتمعیةیعمل 

للمساعدة في معالجة  2ask-IBC (1-844-227-542( على الرقم) IBCمكتب التأمین الكندي (لمعلومات المستھلك التابع 
 أسئلة المستھلك.

 

: "بعد عاصفة البرد المدمرة، نرید أن نضمن أن المستھلك قالت سیلیست باور، نائبة رئیس مكتب التأمین الكندي في المنطقة الغربیة 
. إن الحوادث الجویة القاسیة كتلك لیست مكلفة فحسب، بل إنھا تؤدي أیًضا إلى اضطراب وضغط یعرف أننا ھنا للمساعدة 
 ."ن مكتب التأمین الكندي وشركات التأمین مستعدون لمساعدة المستھلكین الذین لحق بھم ضررإكبیرین على أصحاب المنازل.  

التأمین بتفعیل خطط االستجابة لمساعدة  شركاتوقد قامت  مطالبة، 20000 عن أكثر من شركات التأمین تم إبالغ حتى اآلن، 
 .الذین تعرضوا ألضرار من ھذه العاصفة الشدیدة مینأالت حملة وثائق 

   ما الذي یتم تغطیتھ؟
 

 یوصي مكتب التأمین الكندي المستھلكین بالتواصل مع ممثل التأمین لفھم التغطیة التأمینیة الدقیقة الخاصة بھم.
 

في إطار معظم األضرار التي لحقت بالمنازل أو األعمال التجاریة بسبب البرد أو الریاح عادة ما یتم تغطیة  •
. یشمل ذلك األضرار الناجمة عن الحطام المتطایر أو سقوط األغصان أو التأمین المنزلي / التجاري بولیصات

من الفتحات التي تسببھا  األشجار، أو األضرار التي لحقت بمنزلك ومحتویاتھ من المیاه التي تدخل بشكل مفاجئ
 الریاح أو البرد. ال یتم تغطیة األضرار الموجودة مسبقًا. 

إذا كنت قد اشتریت تأمینًا شامالً أو األضرار التي تلحق بالمركبات من الریاح أو البرد أو الماء  عادة ما یتم تغطیة•  •
 تأمینًا لجمیع مخاطر السیارة.

 نازل المتنقلة أو المقطورات نتیجة البرد أو الریاح.األضرار التي لحقت بالم یمكن تغطیة•  •
 
 

 
 اذا أفعل إذا أضرت العاصفة بممتلكاتي؟م
 

 بمجرد أن یكون ذلك آمنًا، یجب على المستھلكین:
 

 تقییم الضرر واالتصال بممثل التأمین الخاص بھم. معظم شركات التأمین لدیھا خدمة مطالبات على مدار الساعة. •
 بمعلومات عن الضرر، أعطي معلومات مفصلة بقدر اإلمكان.عند تزویدھم  •
التقاط صور قم بقم بإدراج جمیع العناصر التالفة، وقم بتجمیع أدلة الشراء / اإلیصاالت أو الضمانات، إن أمكن، و •

 الضرر في الممتلكات.
 احتفظ بجمیع اإلیصاالت المتعلقة بالتنظیف والحادث. •
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 كیف یمكنني تقدیم مطالبة؟

 للمستھلكین اتخاذ الخطوات التالیة لبدء عملیة مطالبات التأمین:یمكن 

 تقییم الضرر المحتمل وتوثیقھ. یمكن أن یكون التقاط الصور مفیًدا. .1
 اتصل بممثل التأمین لإلبالغ عن الضرر. قم بتوثیق مع من تحدثت ومتى تحدثت إلیھ. .2
تقدیم المعلومات. تأكد من االحتفاظ بجمیع اإلیصاالت احتفظ بالمالحظات وحاول أن تذكر التفاصیل قدر اإلمكان عند  .3

 المتعلقة بالتنظیف.
إذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات حول تأمین المنزل أو العمل أو التأمین على السیارات، فاتصل بمركز  .4

أو   2ask-IBC (1-844-227-5422)-844-1 على (IBC)مكتب التأمین الكندي في معلومات المستھلك 
askibcwest@ibc.ca.. 

 

 متاحون التأمین شركات يممثلفإن وجھود معالجة آثار الفیضانات الجاریة في شمال ألبرتا،  19-كوفیدوأضافت باور: "حتى مع 
لمساعدة المستھلكین في تقدیم مطالباتھم وتقییم الضرر. بإمكان أي شخص لدیھ أسئلة حول التأمین االتصال بممثل التأمین أو مركز 

 ھنا للمساعدة." حن). ن(IBCمعلومات المستھلك التابع لمكتب التأمین الكندي 

مكتب  موقعU26Tاسیة والفیضانات والكوارث األخرى، قم بزیارة لمزید من المعلومات حول كیفیة حمایة الملكیة من الظروف المناخیة الق
 .IBCالتأمین الكندي 

 نبذة عن مكتب التأمین في كندا

واألعمال في  ) ھو رابطة الصناعة الوطنیة التي تمثل شركات التأمین الخاصة على المنازل والسیاراتIBCمكتب التأمین الكندي (
) IBC٪ من سوق التأمین على الممتلكات والحوادث في كندا. عمل مكتب التأمین الكندي (90كندا. وتشكل الشركات األعضاء فیھا 

عاًما مع الحكومات في جمیع أنحاء البالد للمساعدة في توفیر تأمین على المنازل والسیارات واألعمال بأسعار معقولة  50ألكثر من 
) رؤیة المستھلكین والحكومات التي تثق وتثمن وتدعم سوق التأمین على الممتلكات IBCالكندیین. یدعم مكتب التأمین الكندي (لجمیع 

والحوادث. وھي تناصر القضایا الرئیسیة وتساعد على تثقیف المستھلكین حول أفضل الوسائل لحمایة منازلھم وسیاراتھم وأعمالھم 
 وممتلكاتھم. 

حیاة كل كندي تقریبًا ویلعب دوًرا حیویًا في الحفاظ على سالمة األعمال واقتصاد كندا القوي. یوظف  متلكات والحوادثالمیمس تأمین 
 ملیار دوالر. 59.6ملیار دوالر من الضرائب ولھ قاعدة أقساط إجمالیة تبلغ  9.4كندي ویدفع  128000أكثر من 

) على IBCات، تفضل بزیارة المركز اإلعالمي لمكتب التأمین الكندي (للحصول على النشرات اإلعالمیة والمزید من المعلوم
www.ibc.ca26T.  تابعنا على@InsuranceBureau  أو سجل إعجابك بنا علىFacebook إذا كان لدیك سؤال حول التأمین على .

-2ask-844-1) على الرقم IBCالمنزل أو السیارة أو التأمین التجاري، فاتصل بمركز معلومات المستھلك التابع لمكتب التأمین الكندي (
IBC . 
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) متاحون لمناقشة التفاصیل الواردة في IBCالمتحدثین الرسمیین لمكتب التأمین الكندي ( فإنإذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات، 
 ھذا البیان اإلعالمي.

 بـ: لتحدید موعد مقابلة، یرجى االتصال
 فانیسا باراسا

 )IBCمدیرة العالقات اإلعالمیة، مكتب التأمین الكندي (
416-362-2031 ext. 4312 

vbarrasa@ibc.ca 

mailto:vbarrasa@ibc.ca
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