Jó kezekben
az Önök törvényes balesetbiztosítója

Önökért vagyunk
Németországban minden évben több mint kétmillió baleset
történik a munkában, oktatási intézményekben vagy önkéntes
tevékenység végzése közben. Jó tudni, hogy a törvényes balesetbiztosítás megbízható és átfogó védelmet nyújt.
A biztosítottak köre:
• németországi székhelyű vállalatoknál foglalkoztatottak
és tanulók, a csekély mértékben foglalkoztatottak is
(mini-jobber),
• gyerekek a napközi intézményekben és napközi
gyermekfelügyelő személy gondozása alatt,
• tanulók és hallgatók,
• házi ápolószemélyek,
• segítők, vér- és szervdonorok,
• önkéntesen tevékenykedők (például önkéntes tűzoltók),
• mezőgazdák (a mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti
társadalombiztosításon keresztül).
A törvényes balesetbiztosítás a biztosítottak számára többnyire
ingyenes és rendszerint automatikusan működik. A járulékokat a munkaadók fizetik, illetve a tanulók és önkéntesek
esetében az állam vállalja át.

Néhány ágazatban a vállalkozók, önfoglalkoztatók, szabadfoglalkozásúak is automatikusan biztosítottak a munka- és úti
balesetek, valamint foglalkozási betegségek következményei
ellen. Ha nem áll fenn balesetbiztosítás a törvény erejénél fogva vagy a balesetbiztosító intézmény alapszabályzata szerint,
akkor lehetőségük van arra, hogy díjfizetés ellenében önkéntesen biztosítsák magukat a szakmai egyesületüknél.

Mindent egy kézből
A munkavédelemtől kezdve a sürgősségi betegellátáson keresztül az újbóli beilleszkedésig: a törvényes balesetbiztosítás
minden szolgáltatást egy kézből teljesít.
Prevenció
A biztonságos és egészséges munkakörülmények mindenkinek
hasznosak. Ezért a szakmai egyesületek és a balesetpénztárak
támogatják a vállalatokat abban, hogy eleve megakadályozzák a
munkavégzéssel kapcsolatos baleseteket, megbetegedéseket és
az egészséget fenyegető veszélyeket. Például biztonságtechnikai
és munkaegészségügyi tanácsadással, előírásokkal, szabályokkal és információkkal, de munkabiztonsági szakemberek képzésével és továbbképzésével is.

Rehabilitáció
Egy munka-, iskolai vagy úti baleset után, egy foglakozási
betegség bekövetkezésekor, de már egy fenyegető foglalkozási betegség esetén is, a törvényes balesetbiztosítás biztosítottjai mindenre kiterjedő segítséget és védelmet kapnak.
„Minden alkalmas eszközzel” optimális orvosi, szakmai és
szociális rehabilitációt és részvételi lehetőséget kapnak a
közösségi életben. Ez a következőt jelenti: A szakmai egyesületek és balesetpénztárak minden szükségeset megtesznek annak érdekében, hogy a biztosított ismét maga rendelkezhessen az életével, lehetőleg az eddigi munkahelyen.
Ehhez az intézmények orvos specialisták, valamint baleseti
és rehabilitációs klinikák egész országot lefedő hálózatát
használják fel, és számos különféle segítséget és segédeszközt bocsátanak rendelkezésre.
Kárpótlás
A törvényes balesetbiztosítás bizonyos feltételek teljesülése
esetén gondoskodik biztosítottjainak pénzügyi védelméről a
rehabilitáció alatt, és szükség esetén azon túl is. Maradandó
egészségkárosodásnál adott esetben járadékot fizet. Halálesetben a hátramaradottak pénzügyi szolgáltatásokra tarthatnak igényt.
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Biztonság és egészség a munkában, az óvodákban, az iskolákban és az egyetemeken, valamint az önkéntes tevékenység
során – ez a törvényes balesetbiztosítás feladata. Ez Németországban a társadalombiztosítás részét képezi, és szakmai
egyesületek és balesetpénztárak az intézményei. A szakmai
egyesületek a gazdaság vállalatai, a balesetpénztárak az állami szféra és a tanuló-balesetbiztosítás esetében illetékesek.
Együttesen mintegy 83 millió embert biztosítanak Németországban munka-, iskolai és úti balesetek, foglalkozási betegségek és a munkavégzéssel kapcsolatban az egészséget fenyegető veszélyek ellen.
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