Pe mâini bune

Asigurarea dvs. obligatorie în caz de accident

Suntem aici pentru dvs.
În fiecare an, în Germania au loc peste două milioane de
accidente la locul de muncă, în instituţiile de învăţământ sau
în timp ce se face voluntariat. Este bine de ştiut că asigurarea obligatorie în caz de accident oferă o acoperire sigură
şi cuprinzătoare.
Sunt asiguraţi:
• angajaţii şi stagiarii din companiile cu sediul în Germania,
dar şi cei care desfăşoară activităţi profesionale cu timp
redus (mini-jobbers)
• copiii din instituţiile de îngrijire a copiilor, pe durata îngrijirii acestora de către personalul de îngrijire pe timp de zi
• elevi și studenți
• îngrijitorii la domiciliu
• persoanele care acordă primul ajutor, donatorii de sânge
şi organe
• voluntarii (de exemplu, pompierii voluntari)
• agricultorii (prin asigurarea socială pentru agricultură,
silvicultură şi horticultură)
Asigurarea obligatorie în caz de accident este cel mai adesea
gratuită pentru asiguraţi şi accesul la aceasta are loc de
regulă, în mod automat. Contribuţiile sunt plătite de către
angajatori sau, pentru şcoli şi voluntari, de către stat.

În unele sectoare, şi antreprenorii, angajaţii independenţi,
liber-profesioniştii sunt asiguraţi în mod automat împotriva
consecinţelor accidentelor de muncă şi ale accidentelor în
drumul spre locul de muncă, precum şi împotriva consecinţelor bolilor profesionale. Dacă această asigurare în caz de
accident nu există conform legii sau a regulamentului asigurătorului în caz de accident, aveţi opţiunea de a încheia o
asigurare voluntară contra unei contribuţii achitate asociaţiei dvs. profesionale.

Totul dintr-o singură sursă
De la sănătate şi securitate în muncă, la terapie acută în
spital şi până la reintegrare: asigurarea obligatorie în caz de
accident acoperă toate prestaţiile, dintr-o singură sursă.
Prevenţie
Condiţiile de muncă sigure şi sănătoase sunt utile tuturor.
Prin urmare, asociaţiile profesionale şi companiile de asigurări în caz de accident susţin de la bun început companiile
în ceea ce priveşte prevenirea accidentelor de muncă, a bolilor şi a riscurilor pentru sănătate. De exemplu, se acordă
sprijin prin consiliere de către specialişti în securitatea
muncii, privind tehnicile de siguranţă şi medicina muncii,

prevederile, regulile şi informaţiile, dar şi prin formare
profesională şi continuarea formării profesionale.
Reabilitare
După un accident de muncă, un accident petrecut la şcoală
sau un accident în drumul spre locul de muncă, atunci când
apare o boală profesională, dar şi în cazul unei boli profesionale iminente, asiguraţii sunt îngrijiţi integral şi sunt asiguraţi
prin asigurarea obligatorie în caz de accident. Se beneficiază
de o reabilitare şi o implicare medicală, profesională şi socială optime „cu toate mijloacele adecvate”. Aceasta înseamnă:
Asociaţiile profesionale şi companiile de asigurări în caz de
accident fac tot ceea ce este necesar pentru a reda asiguratului capacitatea de a duce o viaţă independentă, pe cât posibil,
la locul de muncă anterior. În acest scop, furnizorii de servicii
de asigurare au acces la o reţea la nivel naţional de medici
specializaţi, dar şi de clinici în caz de accidente şi reabilitare
şi oferă numeroase ajutoare şi mijloace auxiliare diferite.
Despăgubirile
La îndeplinirea anumitor condiții, asigurarea obligatorie în
caz de accident oferă securitate financiară pentru asigurat
în timpul convalescenței și, dacă este necesar, dincolo de
aceasta. În caz de afecțiuni permanente este posibil să
se plătească o pensie. În caz de deces, urmașii pot avea
dreptul la despăgubiri financiare.
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Securitatea şi sănătatea la locul de muncă, în grădinițe, în şcoli
şi în timpul studiului, dar şi în cadrul activităţilor de voluntariat –
cad în sarcina asigurării obligatorii în caz de accident. Aceasta
face parte din sistemul de asigurări sociale din Germania şi
este suportată de asociaţiile profesionale şi companiile de asigurări în caz de accident. Asociaţiile profesionale sunt responsabile pentru societățile comerciale, companiile de asigurări în
caz de accident din sectorul public şi asigurarea în caz de accident pentru elevi. Împreună, acestea asigură în jur de 83 de milioane de oameni în Germania împotriva accidentelor de muncă,
de la şcoală şi accidentelor în drumul spre locul de muncă, bolilor profesionale şi riscurilor de sănătate legate de muncă.

Emis de către
Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e. V. (DGUV)

Glinkastraße 40
10117 Berlin
Infoline: +49 (0) 800 6050404*
E-Mail: info@dguv.de
Internet: www.dguv.de

Broşura „In guten Händen – Ihre gesetzliche Unfallversicherung” (Pe mâini bune – Asigurarea dvs. obligatorie în caz de
accident) oferă informaţii suplimentare complete. Comandare şi descărcare gratuită de la www.dguv.de/publikationen
(număr de comandă: 10857)
* gratuit, luni–vineri, între orele 8:00–18:00

