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  Equifax بيانات اختراق بخصوص مطالبة نموذج

 عليه تحصل قد ما - التسوية استحقاقات

 
 يمكنك ،2017 سبتمبر 7 في عنه اإلعالن تم الذي Equifax بيانات باختراق الشخصية معلوماتك وتأثرت أمريكيًا مستخدًما كنت إذا

  مطالبة. تقديم
 

 ملء يمكنك أو ،.EquifaxBreachSettlement.comwww على اإلنترنت عبر إرسالها هي المطالبة إلرسال طريقة وأسهل
  .أعاله المذكور البريدي العنوان إلى البريد عبر وإرساله هذا المطالبة نموذج

 
 :اآلتية االستحقاقات من أكثر أو واحد على للحصول المطالبة إرسال يمكنك

 
 على الحصول لطلب المطالبة نموذج استخدم :أمريكيًا دوالًرا 125 إلى قيمته تصل نقدي مبلغ على الحصول أو االئتمان مراقبة خدمة
 تقديم بعد األقل على أشهر ستة لمدة بها ستحتفظ والتي االئتمان؛ مراقبة خدمات بالفعل لديك كان إذا أو المجانية. االئتمان مراقبة خدمات

 أمريكيًا. دوالًرا 125 قيمته البالغ النقدي بالمبلغ المطالبة يمكنك مطالبتك،
 

 اآلتية: األمور من أكثر أو واحد مقابل مالي   تعويض   على الحصول لطلب المطالبة نموذج استخدم .النقدي التعويض
 

 المعلومات استرداد أو الهوية لسرقة أو لالحتيال التعرض تجنب محاولة في وقتًا قضيت إذا .المستغرق الوقت عن تعويض .1
 في تصل لمدة الساعة عن دوالًرا 25 قيمته مبلغ على الحصول يمكنك ،Equifax بيانات اختراق حادث بسبب المسروقة
 داعمة. تمستندا تقديم حالة في ساعة 20 إلى المجمل في تصل أو ساعات، 10 إلى المجمل

 
 استرداد أو الهوية لسرقة أو لالحتيال التعرض تجنب محاولة في أمواالً  أنفقت إذا .أنفقتها التي األموال عن التعويض .2

 دوالر 20,000 إلى يصل تعويض   على تحصل فقد ،Equifax بيانات اختراق حادث بسبب المسروقة المعلومات
 مطالبتك. تدعم التي المستندات إرسال يجب أمريكي.

 
 بـ االئتمان مراقبة خدمة في اُمشتركً  كنت إذا .Equifax في االئتمان مراقبة خدمة اشتراكات من %25 إلى يصل تعويض .3

Equifax مدفوعات على الحصول يمكنك ،9/7/2017و 9/7/2016 بين ما الفترة في الهوية سرقة من الحماية خدمة أو 
   .دفعته الذي المبلغ من %25 إلى تصل بقيمة

 
 الحصول من Equifax بيانات باختراق تأثروا الذين األمريكيون المستخدمون سيتمكن .الهوية استرداد خدمات مقابل مطالبة هناك ليس
 اإللكتروني الموقع على المعلومات من المزيد تتوفر .التسوية انتهاء بمجرد سنوات 7 عن تقل ال لمدة الهوية استرداد خدمات على

www.EquifaxBreachSettlement.com. 
*         *         * 

 عبر المطالبة إلرسال النموذج هذا أعلى المذكور العنوان استخدم .01/22/2020 بحلول البريد أو اإلنترنت عبر المطالبات إرسال يجب
 البريد.
 

  مطالبتك. لمتابعة إضافية مستندات لطلب معك يتواصل قد التسوية عن المسؤول أن العلم: يرجى
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 .وقيمتها المرفوعة المطالبات عدد على بناءً  النقدي االستحقاق يقل قد
 

 .www.EquifaxBreachSettlement.com بزيارة تفضل الكاملة والتعليمات المعلومات من لمزيد
 

 وإنهائها. للتسوية المحكمة قبول بعد التسوية استحقاقات توزيع سيتم أنه العلم يرجى
 

  

 معلوماتك
 

 البريد عبر فوًرا إخطارنا يجب اآلتية، المعلومات من أي تغيير حالة في آخر. غرض ألي تُستخدم ولن .مطالبتك ومتابعة معك للتواصل المعلومات هذه سنستخدم
 .info@EquifaxBreachSettlement.com اإللكتروني

  

 العائلة لقب األوسط االسم من األول الحرف األول :)مطلوب( االسم .1

  البديلة )األسماء( االسم .2
 ُوجدت(: )إذا

 

 الشارع عنوان )مطلوب(: البريدي العنوان .3

 الشقة رقم

 المدينة

 الوالية

 البريدي الرمز

   الهاتف: رقم .4

   اإللكتروني: البريد عنوان .5

  )مطلوب( الميالد سنة .6
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 نقدية مدفوعات أو مجانية خدمة االئتمان: مراقبة خدمة
 

 االئتمان. مراقبة بخدمة بالفعل تتمتع كنت إذا دوالًرا 125 إلى يصل نقدي مبلغ أو المجانية االئتمان مراقبة خدمة على للحصول مؤهالً  تكون قد

 
 الثالث الوطنية االئتمانية االستعالمات وكاالت جميع في مكاتب ثالثة من المجانية االئتمان مراقبة خدمة على الحصول يمكنك

(Equifax وExperian وTransUnion.) ستقدم Experian التسجيل أيًضا يمكنك األقل. على سنوات أربع لمدة الخدمة هذه 
 ست إلى تصل لمدة ،Equifax توفره والذي بك، الخاص Equifax ائتمان لملف واحد مكتب من المجانية االئتمان مراقبة خدمة في

  .Experian خدمة انتهاء بعد سنوات

 قيمته البالغ النقدي بالمبلغ المطالبة يمكنك األقل، على أشهر ستة لمدة بها ستحتفظ والتي االئتمان؛ مراقبة خدمات لديك كانت اإذ أو
  .وقيمتها المرفوعة المطالبات عدد على بناءً  النقدي المبلغ يقل قد .أمريكيًا دوالًرا 125

  معًا. اختيارهما يجوز ال ولكن أدناه، 2 أو 1 الخيار إما اختيار يرجى

 مكاتب. ثالثة من مجانية ائتمان مراقبة خدمة على أحصل أن أريد :االئتمان مراقبة خدمة ،1 الخيار 

 يتم لن .منزلك عنوان أو اإللكتروني بريدك عنوان إلى التسوية انتهاء بعد التفعيل ورمز التعليمات إرسال سيتمف الخيار، هذا اخترت إذا
 .المستقبل في أو اآلن الخدمات هذه مقابل مدفوعات أي تقديم منك يطلب أو التسجيل طريق عن خدمات بأي "إقناعك"

 

 لمدة Equifax لـ واحد مكتب من مجانية ائتمان مراقبة خدمة على للحصول التسجيل في ترغب هلف ،1 الخيار اخترت إذا
  مكاتب؟ ثالثة من األولية االئتمان مراقبة تخدما مدة انتهاء بعد إضافية سنوات 6 إلى تصل

 .نعم 

 االئتمان مراقبة خدمة مدة انتهاء قبل منزلك عنوان أو اإللكتروني بريدك عنوان إلى التعليمات إرسال فسيتم الخيار، هذا في "نعم" اخترت إذا
 المستقبل. في أو اآلن الخدمات هذه مقابل مدفوعات أي تقديم منك يطلب أو التسجيل طريق عن خدمات بأي "إقناعك" يتم لن .مكاتب ثالثة من

 

 ائتمان مراقبة خدمة لدي أن أشهد دوالًرا. 125 قدره نقدي مبلغ على الحصول في أرغب :النقدية المدفوعات ،2 الخيار 
 اليوم. تاريخ من األقل على أشهر 6 لمدة عليها وسأحصل

 
  األقل: على أشهر ستة لمدة بها ستحتفظ والتي اآلن، بها تتمتع التي االئتمان مراقبة خدمة اسم

 

       

 
 التسوية. هذه خالل تقديمها يتم والتي مكاتب ثالثة من المجانية االئتمان مراقبة خدمة في التسجيل من أيًضا تتمكن فلن الخيار، هذا اخترت إذا 
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 المستغرق الوقت النقدية: المدفوعات
 

 محاولة في وقتًا أمضيت إذا أو البيانات، اختراق بسبب عليها االحتيال تم التي أو المسروقة هويتك استرداد محاولة في وقتًا أمضيت إذا
 خدمات شراء أو بك الخاصة االئتمان ملفات عن رفعه أو االئتمان )تجميد البيانات اختراق بسبب هويتك لسرقة أو لالحتيال التعرض تجنب
 قد .ساعة 20 إلى تصل لمدة الساعة في دوالًرا 25 إلى قيمته تصل تعويض على الحصول يمكنك أدناه. جدولال فاستكمل االئتمان(، مراقبة

  .وقيمتها المرفوعة المطالبات عدد على بناءً  النقدي المبلغ يقل

 في المستغرق والوقت البيانات اختراق على رًدا اتخذتها التي اإلجراءات وصف عليك يجب ،أقل أو ساعات 10 تبلغ لمدة مطالبتك كانت إذا
  إجراء. كل

 تضمينو البيانات اختراق على رًدا اتخذتها التي اإلجراءات وصف عليك يجب ،ساعات 10 عن المجمل في تزيد لمدة مطالبتك كانت إذا
 الشخصية. معلوماتك استخدام إساءة أشكال من آخر شكل أي أو الهوية وسرقة لالحتيال التعرض توضح يالت الداعمة المستندات

 للبيانات. آخر اقاختر بأي يتعلق ال استغرقته الذي الوقت أن تشهد فإنك اآلتية، المربعات ملء حالة في

 المستغرق الوقت شرح
 

 ولماذا( به قمت الذي ما )حدد

 )التواريخ( التاريخ
 التقريبي

 الساعات عدد
 والدقائق

 مستندات توجد هل
 )نعم/ال( داعمة؟

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

   

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 

   

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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 أنفقتها أو فقدتها التي األموال النقدية: المدفوعات
 

 في البيانات اختراق حادث نتيجة المسروقة المعلومات السترداد أو الهوية سرقة أو احتيال عملية لمنع محاولة في أمواالً  أنفقت أو فقدت إذا
Equifax دوالر. 20,000 إلى يصل بإجمالي تعويض   على الحصول يمكنك األموال، هذه عن تعويًضا تتلق ولم  

 على أنفقتها تكون قد التي األموال )باستثناء سداده يتسنى حتى أنفقته، أو فقدته ما ومقدار حدث ما توضح داتمستن إرسال لك بالنسبة المهم من
 إرسالها إلى تحتاج فلن أعاله، القسم في أرفقتها التي ذاتها هي المستندات هذه كانت إذا أدناه(. موضح هو كما Equifax في االشتراك منتجات

 أخرى. مرة

 أو www.EquifaxBreachSettlement.com بزيارة تفضل النقدية، المدفوعات سداد كيفية حول التفاصيل من مزيد   على لالطالع
 التي والمستندات لك، سدادها يمكن التي والخسائر التكاليف أنواع حول المعلومات من المزيد ستجد .1-833-759-9822 المجاني بالرقم اتصل
 دفعتك. على الموافقة بشأن قراره التسوية مسؤول يتخذ وكيف إرفاقها، عليك يجب

 

 و الخسارة نوع
 والتاريخ المبلغ المستندات على أمثلة

  الداعمة والمستندات إنفاقها تم التي األموال أو الخسائر وصف
 (Equifax في البيانات باختراق ارتباطها وراء والسبب ترفقها التي المستندات )حدد

 رفع أو االئتماني تقريرك تجميد تكاليف
 بعد أو 9/7/2017 تاريخ في تجميده
 ذلك

 كشوف أو اإلشعارات أو اإليصاالت أمثلة:
 االئتمان تجميد مدفوعات تعكس التي الحسابات

 دوالر

 

  التاريخ:

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 سرقة من والحماية االئتمان مراقبة خدمة
 بين ما الفترة في شراؤها تم التي الهوية

 مطالبتك تقديم وتاريخ 9/7/2017
 
 خدمات كشوف أو إيصاالت ذلك: على أمثلة
 االئتمان مراقبة

 دوالر

 

 التاريخ:

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 منتجات مقابل المتكبدة التكاليف
 أو الهوية سرقة مراقبة في االشتراك
 حصلت التي Equifax في االئتمان
 9/7/2016 بين ما الفترة في عليها
 9/7/2017و

 هذه سداد وسيتم سجالتها Equifax ستفحص
 سجالت تطابقت إذا مستندات بدون المطالبات

Equifax إرسال بإمكانك يزال ال مطالبتك. مع 
 ائتمان مراقبة لخدمات بيانات إيصاالت

Equifax مطالبتك لدعم 

 دوالر

 

 التاريخ:

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 عن الناتجة والخسائر والنفقات التكاليف
 أو لالحتيال التعرض أو الهوية سرقة
 في الشخصية معلوماتك استخدام إساءة
 ذلك بعد أو 05/13/2017 تاريخ

 المصروفات توضيح مع حساب كشف أمثلة:
 وملفات الشرطة؛ وتقارير بها؛ المصرح غير

 من الهوية سرقة وتقارير الضرائب؛ مصلحة
 رفض وخطابات الفيدرالية؛ رةالتجا لجنة

 مراقبة وخدمات المزيفة؛ الرسوم استرداد
 بشرائها قمت التي االئتمان

 دوالر

 

 التاريخ:

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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 سرقة لمعالجة المدفوعة المهنية الرسوم
 بعد أو 5/13/2017 تاريخ في الهوية
 ذلك

 من والفواتير والكمبياالت اإليصاالت أمثلة:
 غيرهم أو المحامين أو المحاسبين

 دوالر

 

 التاريخ:

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 كاتب تكاليف مثل أخرى مصاريف
 والنسخ البريد ورسوم والفاكس العدل
 الخارجية المكالمات ورسوم نقل وبدل

  البيانات باختراق المتعلقة

 تفصيلية وقائمة واإليصاالت الهاتف فواتير أمثلة:
 أو الشرطة مركز )مثل إليها سافرت التي باألماكن
 سفرك وراء والسبب الضرائب(، مصلحة مكتب

 من خطاب أو الشرطة تقرير )أي هناك ىإل
 مزيف( ضريبي إقرار على: رد الضرائب مصلحة
 سفرك أثناء قطعتها التي األميال وعدد

 دوالر

 

 التاريخ:

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 النقدية؟ مدفوعاتك على الحصول تريد كيف

 مسبق دفع بطاقة أو شيك شكل في إما مدفوعاتك تلقي اختيار يمكنك هذا، المطالبة نموذج في نقدية مدفوعات على بالحصول طالبت إذا
 البريدي. عنوانك على إليك تُرسل

 

 انتهاء. تاريخ للبطاقة يكون فلن مسبق، دفع بطاقة على الحصول اخترت إذا .يوًما 90 غضون في الشيكات صرف يجب

 

 تفضلها؟ التي ةالوسيل هي ما

 

 شيك 
 

 مسبق دفع بطاقة 
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 التوقيع

 مطالبتي لدعم أرسلها التي المستندات من نسخ وأي هذا المطالبة نموذج في قدمتها التي المعلومات أن المتحدة الواليات قوانين بموجب أؤكد
 علمي. حسب ودقيقة صحيحة

 

 مطالبتي. استكمال قبل المعلومات من المزيد تقديم مني يطلب قد المطالبات مسؤول أن وأتفهم

 

 التاريخ: التوقيع:
 

 واضحة: بأحرف االسم كتابة

                           


