DIE EISPROSES SE 8 STAPPE
Die Tshiamiso Trust is gestig om voordele te betaal aan alle huidige en voormalige mynwerkers wat tussen 12 Maart 1965 en 10 Desember 2019 by enige van die 82
kwalifiserende goudmyne gewerk het en wat silikose of TB as gevolg van hul werk opgedoen het.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

GAAN U
BESONDERHEDE NA

MAAK 'N
AFSPRAAK

WAT U VIR U AFSPRAAK
MOET SAAMBRING

VOORDEELVERWANTE
MEDIESE ONDERSOEKE

• Kyk of u dalk ’n potensieel geldige
eis het:

• Bel die hulpsentrum om u afspraak te
maak om u naaste Tshiamisoeisekantoor te besoek. Daar is 56 TEBAkantore in vyf lande wat bystand met die
indiening van eise by die Trust verleen.

• ’n Geldige nasionale ID-dokument of
paspoort

Indien nodig, sal die Trust u help om ’n
afspraak te maak vir ’n mediese ondersoek.

• Diensrekords van die myne waar u
gewerk het

Die Trust het maatreëls ingestel om eisers te
identifiseer om bedrog te voorkom.

• https://www.tshiamisotrust.com/
status-check/
• bel die hulpsentrum: 080 1000
240
• As u potensieel ’n geldige eis het,
sal u na die volgende stap gelei
word.
Die Trust het maatreëls ingestel
om eisers te identifiseer om
bedrog te voorkom.

BELANGRIK:
Indien moontlik, probeer seker maak u
is die persoon wat die nagaanwerk
doen in plaas van om iemand anders te
vra om dit namens u te doen.

• Inbelsentrumnommers:
• Suid-Afrika: 0801 000 240
• Buite Suid-Afrika:
00 27 10 500 6186 (Let asseblief
daarop: Wanneer u hierdie nommer
bel, sal dit klink of die nommer beset
is en die oproep sal dan stil word.
Sodra die oproep stil is, sal u binne
die volgende paar sekondes
teruggebel word en met die
hulpsentrum verbind word.)

BELANGRIK:
In die lig van COVID-19-risiko’s moet u
asseblief nie na ’n TEBA-kantoor gaan
sonder om ’n afspraak deur die
hulpsentrum te maak nie. Afsprake
help ons om seker te maak personeel is
beskikbaar. Ons sal nie enigiemand
kan bystaan wat sonder ’n afspraak by
’n indieningskantoor opdaag nie.

• Enige beskikbare mediese rekords
As u die afhanklike van ’n oorlede
mynwerker is, het u die volgende nodig:
• U geldige nasionale ID-dokument of
paspoort
• Nasionale ID-dokument of paspoort
van die oorlede mynwerker

BELANGRIK:
Die Trust sal u laat weet watter
kliniek u vir u afspraak moet
besoek. Wees asseblief geduldig.
Daar kan dalk ’n wagtydperk wees
weens die beperkte beskikbaarheid
van mediese fasiliteite.

• Diensrekords van die myne waar die
oorlede mynwerker gewerk het
• Die oorlede mynwerker se
doodsertifikaat en, indien beskikbaar,
’n post-mortem-verslag
• Enige beskikbare mediese rekords van
die oorlede mynwerker
Maak seker dat u al die dokumente
saambring wat u het om te voorkom dat u
nog ’n afspraak moet maak om die
vermiste dokumente te bring.
Die Trust het maatreëls ingestel om eisers te
identifiseer om bedrog te voorkom.

BELANGRIK:
As u sommige van die bogenoemde
dokumente nie het nie, sal Tshiamiso hul
bes probeer om dit te help opspoor.

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

DOKUMENTHERSIENING DEUR
DIE TRUST SE PANEEL VIR
MEDIESE SERTIFISERING

HERSIENING DEUR DIE
TRUSTSERTIFISERINGSKOMITEE

HERSIENING DEUR DIE AGENT
WAT DIE
STIGTINGSMAATSKAPPYE
VERTEENWOORDIG

GOEDKEURING
EN BETALING

Al u mediese dokumente sal deur die
Trust se paneel vir mediese sertifisering
nagegaan word. Hulle sal ’n sertifikaat
van mediese bevindings uitreik. As alles
in orde is, sal u eis na Stap 6 aanbeweeg
(dit kan tot 30 dae duur).

As u in Stap 5 met ’n vergoedbare siekte
gediagnoseer word, sal al u dokumente
deur die Trustsertifiseringskomitee
nagegaan word. Hulle sal besluit om die
eis te sertifiseer of nie.

As die Trustsertifiseringskomitee se
hersiening positief is, moet die agent wat
die stigtingsmaatskappye verteenwoordig,
bevestig of indiensnemingsinligting wat
verskaf is, volledig is.

Noudat al u dokumente nagegaan en
goedgekeur is, sal die Trust u
bankinligting bekragtig en ’n betaling in
u bankrekening maak.

• Die paneel se besluit kan binne 30
dae in hersiening geneem word.

BELANGRIK:
As bevind word dat u nie ’n
vergoedbare siekte het nie, sal u nie
vir vergoeding deur die Trust
kwalifiseer nie.

'n Negatiewe besluit kan binne 30 dae
hersien word.

BELANGRIK:
As dit positief is, sal die komitee ’n
finale sertifikaat uitreik nadat Stap 7
afgehandel is.

Niemand anders, veral nie mense wat u vra om hulle vir bystand te betaal nie, sal die
proses namens u kan bespoedig nie.
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BELANGRIK:
BELANGRIK:
Slegs wanneer hierdie stap afgehandel
is, sal die sertifiseringskomitee ’n finale
sertifikaat uitreik.

Die Trust sal ook persoonlike
finansiële advies aan u verskaf.

Moenie u oorspronklike dokumente en inligting aan enigiemand gee nie. Hou dit
asseblief veilig.
Kompensasie vir silikose en TB

