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برنامە پرداخت موقت داوطلبانە برای ساکنان برج گرنفل در خصوص درخواست ھای آتی
آتش سوزی
و مصارف و کاالھای شخصی کە در
آسیب دیدە اند.
خدمات بیمە میخواھد بە نمایندگی از دستەی سلطنتی کنزینگتون و چلسی ( )RBKCو سازمان مدیریت
اجارەنشینان کنزینگتون و چلسی ابراز ھمدردی بسیار خود را به ھمه کسانی که تحت تاثیر آتش سوزی
قرار گرفتند اعالم کند.
این یادداشت پیشنھادات ما برای پرداخت موقت نسبت بە کاالھا و داراییھایی است کە در  14ژوئن 2017
از دست رفتە یا خسارت دیدە است .تحقیقات در حال انجام در مورد نقش دیگران در علت این فاجعه به این
معنی است که مسائل مربوط به مسئولیت پیچیده ھستند و زمان زیادی برای حل آن نیاز است .ھمچنین
تحقیقات عمومی برای بە نتیجە رسیدن بە زمان نیاز دارد .به جای انتظار برای این نتایج ،این برنامە ایجاد
شدە است تا بە ساکنان در خصوص اسکان دوبارە کمک شود .این برنامە بدون ھیچ تبعیضی برای ساکنان
تعیین شدە ،آنھا حق دارند در خصوص ھرگونە خسارتی کە آنھا در آتش سوزی متوجە آن شدە اند ادعا
کنند  ،و این کار بدون قرار دادن ھیچ گونە تبعیضی با توجە بە موقعیت  RBKCیا ( TMOیان ھر طرف دیگر)
صورت می گیرد.
خدمات بیمە اینرا می داند کە ارائە این پرداخت موقتی پیشنھاد ،در مقابل تاثیر آتش سوزی بر افراد آسیب
دیدە ،مبلغی بسیار ناچیز است ،اما امیدوار است کە بتوانند آنچە کە در ماھیت کمک موقت گنجاندە شدە
است بدست بیاید.
پرداخت ھای موقت چیست؟
پیشنھاد "پرداخت ھای موقت" پرداخت ھای جبران شده ای ھستند کە بە طور کلی برای دارایی افراد
آسیب دیدە در آتش سوزی در نظر گرفتە شدە است .این مبالغی در برار ارزش کلی از دست رفتەھایی
است کە در اولویت قرار گرفتەاند کە نھایتا در مورد آن تصمیم گیری می شود یا در مورد آن توافق صورت
می گیرد.
این پرداخت موقت برای جبران ھزینە موارد از دست رفتە یان آسیب دیدە (دارایی ھای شخصی ،مانند آن،
اما نە محدود بە آن ،تلویزیون ،اثاثیە ،و غیرە) و وسایل شخصی (دارایی ھای شخصی ،بەخصوص آنھایی کە
شخصا بە کار بردە می شوند ،مانند آن ،اما نە محدود بە آن ،جواھرات ،کلیدھا و غیرە)
چە مقدار دریافت خواھم کرد و چگونە؟
ھر زوج خانوادە (یا فرد صاحب خانە) مبلغ  21.500پوند بعنوان پرداخت موقت برای کاال و وسایل شخصی
خود دریافت خواھند کرد .عالوە بر این ،ھر خانوار برای ھر فرزند مبلغ  2.500پوند دریافت خواھد کرد (برای
حداکثر  2فرزند در ھر خانوار) .و ھمچنین خانوادەھایی کە دو یا بیش از دو فرزند دارند مبلغ مازاد کل 5.000
و بە طور کل  17.500برای ھر آپارتمان دریافت خواھند کرد.
اگر شما قبال برای این خسارت ھا از انجمن درخواست بیمە کردە باشید یا از بیمەگر خود مبلغی
دریافت کردە باشید ،این مبلغ از پرداخت موقت کسر می گردد.

قبول پرداخت موقت مانع آن نمی شود کە شما در خصوص کاالھای از دست رفتە یا تاثیرات/کاالھای
شخصی درخواست قانونی برای پرداخت موقت انجام ندھید .شما پس از روز آتش سوزی  6سال فرصت
دارید برای چنین درخواست ھایی اقدام نمایید .پرداخت موقت بە آسانی برای تعیین ارزش تمام آخرین
درخواست کاالھای مفقودە /آسیب دیدە و مصارف شخصی انجام می شود.
ھمچنین ،اطمینان حاصل کنید کە ملزم بە بازپرداخت ھرگونە پرداخت موقتی کە دریافت می کنید
نیستید ،حتی اگر میزان خسارت کاالھای مفقودە /آسیب دیدە و مصارف شخصی شما کمتر از بھای
پرداخت شدە پرداخت موقت باشد.
پرداخت پس از دریافت درخواست صورت می پذیرد .شما باید جزئیات مختصری رای بر روی فرم پذیرش امضا
شدە را کامل کنید (فرم نمونە ،ضمیمە شدە است).
ما مایلیم درخواست ھای پرداخت موقت را مورد بررسی قرار دھیم ،اما معموال این کار را بیش از  2بار
انجام نخواھیم داد.
در مورد پشتیبانی قانونی و ھزینەھا چە اتفاقی خواھد افتاد؟
ما با مشاوران قانونی کە نمایندەی ساکنان قبلی برج گرنفل ھستند در مورد این برنامە گفتگو کردیم .شما
می توانید مشاورەی قانونی مستقل برای این برنامەی دریافت کنید و برای انجام این کار نیز تشویق می
شوید.
ھمچنین بەجای آن می توانید درخواست پشتیبانی مستقل قانونی کنید تا برای پرداخت موقت در مورد
کاالھا درخواست کنید ،سپس اینگونە اذعان میشود کە این درخواست برای جبران ھزینەھای قانونی
تسلیم می شود و ھزینەھای متحمل معقول و قانونی بە مشاوران شما دادە میشود.
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