Emin ellerde

Yasal kaza sigortanız

Sizin için varız
Almanya’da her yıl iş, eğitim kurumları veya fahri bir görev
sırasında iki milyon üzerinde kaza meydana geliyor. Yasal
kaza sigortasıyla güvenilir ve kapsamlı bir güvence olduğunu
bilmekte yarar var.
Sigortalı olanlar:
• Merkezleri Almanya’da olan işletmelerin çalışanları ve
meslek eğitimi öğrencileri, düşük ücretli işlerde çalışanlar
dahil (mini job çalışanları)
• Çocuk gündüz bakımevinde ve gündüz bakım çalışanları
tarafından bakılan çocuklar
• Öğrenciler ve üniversite öğrencileri
• Evde bakımı üstlenen kişiler
• Acil durumlarda yardımda bulunan kişiler, kan ve organ
bağışı yapanlar
• Fahri bir görev yapanlar (örneğin gönüllü itfaiye)
• Tarımcılar (Tarım, Ormancılık ve Bahçecilik Sosyal Sigortası
üzerinden)
Yasal kaza sigortası sigortalılar için çoğunlukla ücretsizdir
ve genelde otomatik olarak devreye girmektedir. Aidatlar,
işveren tarafından veya okullar ve fahri görevlerde devlet
tarafından ödenir.

Bazı branşlarda girişimciler, serbest meslek sahipleri ve
bağımsız çalışanlar da işyerinde ve iş yolu üzerinde meydana gelen kazalar ve meslek hastalıklarının sonuçlarına
karşı otomatikman sigortalıdırlar. Bu kaza sigortası kanunen veya kaza sigortası tüzüğüne göre öngörülmediğinde,
meslek sendikanıza aidat ödeyerek gönüllü sigorta yaptırabilirsiniz.

Hepsi bir elden
İş emniyetinden ve tıbbi akut bakımdan yeniden iş hayatına
kazandırmaya kadar: Yasal kaza sigortasında bütün hizmetler
bir elden çıkmaktadır.
Tedbir almak
Güvenli ve sağlıklı çalışma şartları herkesin yararınadır. Bu
yüzden meslek sendikaları ve kaza sigortası sandıkları iş kazaları, hastalıkları ve sağlık tehlikelerini oluşmadan önlemek
için işletmeleri desteklemektedirler. Örneğin güvenlik tekniği
ve iş tıbbı danışmanlığı, yönetmelikler, kurallar, bilgiler ve
ayrıca iş güvenliği uzmanları yetiştirmek için meslek e
 ğitimleri
ve meslek geliştirme eğitimleri vererek.

Rehabilitasyon
İş veya okul kazasından veya iş veya okul yolu üzerinde
meydana gelen bir kazadan sonra veya bir meslek hastalığı
meydana geldiğinde ve hatta sadece bir meslek hastalığı
tehlikesi bulunduğunda bile yasal kaza sigortası olan sigortalılar her yönüyle korunmaktadırlar. Bu kişilerin “bütün
uygun araçlarla” en iyi tıbbi, mesleki ve sosyal rehabilitasyon ve katılım hizmetlerini almaları sağlanmaktadır. Bunun
anlamı: Meslek sendikaları ve kaza sigortası sandıkları
sigortalıları kendi kararlarını kendilerinin verebileceği bir
hayata ve mümkün olduğu kadar kendi işyerlerine tekrar
kazandırmak için gerekli olan her şeyi yapmaktadırlar. Hizmet kurumları bunun için bütün bölgeyi kapsayan uzman
hekimler ve kaza ve rehabilitasyon hastaneleri ağından
yararlanarak çok sayıda yardımlar ve yardımcı araçları hizmete sunmaktadırlar.
Tazminat
Yasal kaza sigortası belirli şartlar yerine getirildiğinde,
sigortalılarının rehabilitasyon sırasında ve gerekli olduğunda bu dönemden sonra da maddi korumasını sağlamaktadır. Kalıcı sağlık zararlarında gerekli olduğunda bir
emeklilik maaşı ödemektedir. Ölüm halinde hayatta kalan
yakınların maddi yardım alma hakları olabilir.
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İşte, kreşte, okulda, üniversite öğreniminde ve fahri görevler
sırasında güvenlik ve sağlık konusu yasal sağlık sigortasının
görevidir. Almanya’da sosyal sigortanın bir parçasıdır ve
meslek sendikaları ve kaza sigortası sandıkları tarafından
üstlenilmektedir. Meslek sendikaları endüstriyel ekonomi
işletmeleri için, kaza sigortası sandıkları kamusal alan ve
öğrencilerin kaza sigortası için yetkilidir. Birlikte Almanya’da
yaklaşık 83 milyon insana iş, okul ve iş ve okul yolu kazaları,
meslek hastalıkları ve çalışmaya bağlı sağlık tehlikelerine
karşı sigorta koruması sağlamaktayız.
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