
BANTUAN UNTUK KORBAN DAN KELUARGANYA 

CHRISTCHURCH, MARET 2019 

ACC adalah sebuah organisasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menyediakan bantuan kepada 

mereka yang mengalami cedera atau luka. 

Setiap orang di New Zealand dilindungi oleh skema ini. Termasuk didalamnya anak-anak, pelajar atau 

mahasiswa, dan mereka yang sedang maupun tidak dalam keadaan berkerja, pensiunan dan orang 

yang sedang berkunjung di New Zealand. 

Dalam keadaan anda yang cedera ataupun kehilangan orang yang anda cintai, ACC ada untuk 

membantu anda. Kita akan bekerjasama dengan anda dan keluarga untuk memastikan anda 

mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. 

BAGAINYA CARA MENDAPATKAN BANTUAN? 

Jika anda dirawat di rumah sakit, staff rumah sakit akan mewakili anda untuk claim ACC. Mereka 

akan menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk anda dan sesegera mungkin menghubungi anda. 

Jika anda sedang cedera, atau salah satu anggota keluarga anda yang cedera, segera hubungi ACC 

sehingga ACC dapat mengatur bantuan yang tersedia untuk anda dengan cara: 

• Kunjungi kantor ACC cabang Christchurch di alamat “ BNZ Centre, Lantai 2, 101-111 

Cashel st, Christchurch. Buka jam 8:30-17:00, Senin sampai Jum’at. 

• Hubungi kami di nombor 0800 080 273 (International +64 7859 8678) 

• Email kami di christchurchresponse@acc.co.nz. 

 

Informasi general selanjutnya tentang bantuan ACC bias didapatkan di www.acc.co.nz. 

 

BANTUAN TERSEDIA BAGI ANDA YANG CEDERA. 

Jika anda cedera atau harus membayar biaya pengobatan, ada beberapa cara yang bisa kami tawarkan 

sebagai bantuan sambal menunggu pemulihan anda, diantaranya: 

• Bantuan untuk kehilangan/ Berkurangnya pendapatan. Kita akan bayrakan sampai dengan 

80% dari pendapatna mingguan and ajika anda tidak bias bekerja karena cedera. 

• Bantuan dirumah. Kita akan siapkan bantuan untuk membersihkan rumah dan jasa perawatan 

anda dirumah ketika anda cedera termasuk didalamnya jasa aktivitas perawatan probadi 

diantaranya jasa memandikan dan berpakaian. 

• Perawatan anak. Kita dapat membantu menjaga anak anda ketika anda cedera. Bantuan 

tersedia untuk dirumah, taman bermain ataupun taman kanak-kanak. Kita juga bias 

menyediakan bantuan bagi orang tua jika mereka tidak bias menjalankan aktivitas rutin bagi 

anaknya jika mereka cedera, seisal mencuci dan mendandani anak. 

• Konseling. Kita bias membantu konseling dan bantuan kesehatan mental jika dibutuhkan. 

BANTUAN TERSEDIA BAGI MEREKA YANG KEHILANGAN ANGGOTA KELUARGA 

YANG DICINTAI. 

Bantuan kami termasuk: 

• Bantuan biaya pemakanan. Kita menjamin biaya pemakan sampai denagan $6219, dan akan 

ditanbahkan oleh MINISTRY OF JUSTICE sampai denagan maksimal $10000 untuk korban 

pembunuhan. 

http://www.acc.co.nz/


Anda tidak membayar pajak untuk ini. Anda dapat memilih untuk pemakaman atau memorial di New 

Zealand atau negara lain. 

Hibah yang selamat untuk keluarga. Keluarga berhak untuk mendapatkan hibah berupa satu kali 

pembayaran untuk pasangan, anak, atau tanggungan yang meninggal. Kami membayar:  

-$6,668 kepada pasangan 

-$3,334 kepada setiap anak dibawah 18 tahun atau tanggungan. Jika anak atau tanggungan berumur 

dibawah 16 tahun, uang ini akan di alokasikan ke orang tua mereka atau penanggung mereka. Anda 

tidak harus membayar pajak untuk ini. 

 

Dukungan berkelanjutan untuk anak di New Zealand. Jika korban memiliki anak, keluarga berhak 

mendapatkan pembayaran mingguan untuk biaya perawatan anak selama lima tahun atau sampai anak 

berumur 14 tahun. Jumlah uang akan bergantung pada berapa banyak anak yang di tanggung yang di 

bawah 14 tahun. Anda tidak perlu membayar pajak untuk ini, namun hal ini dapat berdampak pada 

bantuan yang akan anda dapatkan dari Work and Income New Zealand (WINZ). Jika anak memiliki 

disabilitas, kami dapat meninjau apabila pembayaran akan dilanjutkan dalam jangka waktu yang lebih 

panjang. 

 

Kompensasi mingguan bagi keluarga. Bila korban bekerja dan mendapatkan pemasukan selama 

berada di New Zealand pada waktu korban meninggal, anda dapat mendapatkan kompensasi atas 

kehilangannya pemasukan dari korban untuk membantu keluarga. Kami membayar sampai dengan 

80% dari pemasukan keluarga yang meninggal. Uang ini tersedia untuk membantu keluarga korban. 

Bila tanggungan tinggal di luar New Zealand, mereka tetap dapat mendapatkan kompensasi ini. 

Pembayaran bergantung pada situasi seseorang. 


