يف أي ِد أمينة

تأمينك الحكومي ضد الحوادث

نحن هنا من أجلك
كل سنة يقع أكرث من مليوين حادث يف أملانيا أثناء العمل أو يف املؤسسات
التعليمية أو أثناء القيام بعمل تطوعي .ومن املط ِ
َمئ وجود تأمني موثوق به
وشامل وهو التأمني الحكومي ضد الحوادث.
املؤمن عليهم:
•املوظفون واملتدربون من الرشكات التي تتخذ من أملانيا مقرا ً لها ،وأيضاً
أصحاب الوظائف الصغرية ()Mini-Jobs
•األطفال يف دور الرعاية النهارية وأثناء الرعاية من قبل العاملني يف الرعاية
النهارية
•تالميذ املدارس وطالب الجامعة
•القامئون عىل التمريض املنزيل
•األشخاص الذين يقدمون املساعدة واملتربعون بالدم واملتربعون باألعضاء
•املتطوعون (مثل املطافئ التطوعية)
•املزارعون (من خالل التأمني االجتامعي لقطاعات الزراعة والغابات والبستنة)
يكون التأمني الحكومي ضد الحوادث يف معظم الحاالت مجانياً للمؤمن عليهم،
وعادة ما يطبق تلقائياً .رسوم اشرتاك التأمني يتحملها رب العمل ،وتتحملها
الدولة عن املدارس والعمل التطوعي.

يف بعض القطاعات يكون أصحاب املشاريع وأصحاب األعامل واملهن الحرة
أيضاً مؤمن عليهم تلقائياً ضد عواقب حوادث العمل وحوادث الطريق
واألمراض املهنية .يف حال عدم رسيان هذا التأمني ضد الحوادث مبوجب
القانون أو لوائح هيئة التأمني ضد الحوادث ،يكون لدي أصحاب املشاريع
وأصحاب األعامل أو املهن الحرة إمكانية االشرتاك الطوعي يف التأمني لدى
رابطتهم املهنية مقابل دفع الرسوم.

جميع الخدمات من خالل جهة واحدة فقط
من السالمة والصحة املهنية إىل الرعاية الطبية الوجيزة وإعادة اإلدماج :يوفر
التأمني الحكومي ضد الحوادث جميع الخدمات من خالل جهة واحدة.
الوقاية
تعد ظروف العمل اآلمنة والصحية من مصلحة الجميع .لذلك تدعم الرابطات
املهنية وصناديق التأمني ضد الحوادث الرشكات يف مسائل منع وقوع الحوادث
واألمراض املهنية واملخاطر الصحية املتعلقة بالعمل منذ البداية ،عىل سبيل
املثال من خالل توفري املشورة واللوائح والقواعد واملعلومات املتعلقة بالسالمة
املهنية وطب العمل ،وأيضً ا بتوفري التدريب والتعليم املستمر ،مثالً عىل يد
املتخصصني يف السالمة املهنية.

إعادة التأهيل
بعد وقوع حادث أثناء العمل أو باملدرسة أو يف الطريق ،أو عند اإلصابة
مبرض مهني أو يف حالة وجود مرض مهني وشيك ،يحصل األشخاص املؤمن
عليهم عىل الرعاية الكاملة والتغطية الشاملة من التأمني الحكومي ضد
الحوادث .يحصل املؤمن عليهم عىل أفضل الربامج املتاحة يف إعادة التأهيل
الطبي واملهني واالجتامعي بجميع الوسائل املناسبة .هذاا يعني قيام
الرابطات املهنية وصناديق التأمني ضد الحوادث بكل ما يلزم إلعادة الشخص
إىل حياته الطبيعية التي يختارها لنفسه ،وإن أمكن إىل عمله السابق .ولهذا
الغرض تقوم هيئات التأمني باالستعانة بشبكة تعاون تغطي جميع املناطق
وتشمل األطباء املتخصصني وعيادات الحوادث ومصحات إعادة التأهيل ،كام
تقدم العديد من املساعدات واملواد الالزمة املختلفة.
التعويض
يوفر التأمني الحكومي ضد الحوادث وفقاً لرشوط محددة التأمني املايل
للمؤمن عليهم ،وذلك أثناء فرتة إعادة التأهيل  -وإن لزم األمر حتى بعد
انتهاء فرتة إعادة التأهيل .ويف حالة وقوع أرضار صحية دامئة ،يقوم
التأمني الحكومي بدفع معاشً ا تقاعديًا يف حال انطبقت الرشوط .ويف حالة
الوفاة ،وإذا استوفيت رشوط معينة ،يحق ألهل املتوفني الحصول عىل
مخصصات مالية.

من نحن

17,6

مليون

2

مليون

مشارك يف دورات
اإلسعافات األولية

مؤمن عليهم من األطفال يف دور
الرعاية النهارية ومن تالميذ املدارس
وطالب الجامعات

65,7

691 390

مليون

مفوض لشئون السالمة

شخص مؤمن عليهم يف مجال التأمني
العام ضد الحوادث

متخصص يف السالمة
والصحة املهنية

رشكة ومؤسسة مؤمن عليها

اعتبا ًرا من 2018
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ماليني

السالمة والصحة أثناء العمل ،ويف دور الرعاية النهارية لألطفال ،ويف املدارس
والجامعات ،وكذلك أثناء العمل التطوعي  -هي كلها مهمة التأمني الحكومي
ضد الحوادث .وهي جزء من نظام التأمني االجتامعي يف أملانيا وتقوم عليه
الرابطات املهنية وصناديق التأمني ضد الحوادث .وبينام تكون الرابطات املهنية
هي املسؤولة عن تأمني رشكات القطاع الصناعي والتجاري ضد الحوادث ،تكون
صناديق التأمني ضد الحوادث هي املسؤولة عن القطاع العام وعن تالميذ
املدارس .مؤسسات وهيئات التأمني مجتمع ًة تقوم بتأمني حوايل  83مليون
شخص يف أملانيا ضد حوادث العمل واملدرسة وحوادث الطريق واألمراض
املهنية واملخاطر الصحية املرتبطة بالعمل.
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