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بآمان وصحة عبر الدراسة
التأمين القانوني ضد الحوادث للطالب

بآمان وصحة عبر
الدراسة
تتمثل إحدى مهام التأمين القانوني ضد الحوادث في استخدام جميع
الوسائل المناسبة لمنع الحوادث والمخاطر الصحية للطالب.
تقدم شركات التأمين ضد الحوادث المسؤولة المشورة للجامعات بشأن
قضايا السالمة والصحة  ،وتضمن اإلسعافات األولية الفعالة  ،وتدعم
البرامج المتعلقة بالسالمة والصحة  ،وتراقب التدابيرالوقائية.

من هو المؤمن عليه؟
يتم تأمين جميع الطالب قانونا ً ضد الحوادث وفقا ً لقانون الضمان
االجتماعي رقم  ٧إذا كانوا مسجلين بشكل سليم في جامعة أو كلية أو
كلية تقنية أو جامعة خاصة معترف بها من الدولة .تتحمل الواليات
والبلديات واالتحادات البلدية تكاليف التغطية التأمينية .إن الحصول
على تأمين خاص ضد الحوادث ال يؤثر وال يحل محل تغطية التأمين
القانوني ضد الحوادث.

متى تطبق التغطية التأمينية؟
التغطية التأمينية تطبق في جميع الحاالت التي تقع ضمن المجال
التنظيمي لمسؤولية الجامعة .لذلك يجب أن يكون هناك ترابط مكاني
و زماني مباشر بالدراسة .ويشمل ذلك أيضا ً الفعاليات التي تخطط
الجامعة وتعلنها وتنفذها.

على سبيل المثال يتم التأمين على ما يلي:
• زيارة المحاضرات والندوات والتمارين
• زيارة مكتبات الجامعات والكليات
• المشاركة في الرحالت في داخل وخارج البالد
• المشاركة في الرياضة الجامعية

على سبيل المثال ما يلي غير مؤمن عليه:
•دراسات العمل خارج الجامعة  ،مثل مجموعات الدراسة أو
الدراسة الذاتية في المنزل
• رحالت دراسية خاصة
•األنشطة الخاصة في مباني الجامعة  ،على سبيل المثال زيارة
الكافتيريا
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 ...وإذا وقع حادث؟
في حالة وقوع حادث  ،يجب بأسرع ما يمكن إبالغ المكتب
المسؤول في الجامعة .الغرض من تقارير الحوادث هو إبالغ
مؤسسة التأمين ضد الحوادث باحتمالية وقوع حدث مؤمن عليه.
أبلغ أيضا ً عن حوادث التنقل .إذا كان البد من استشارة الطبيب بعد
وقوع الحادث  ،فليس من الضروري إبراز بطاقة التأمين الصحي
أو تقديم معلومات عن التأمين الصحي الخاص .يكفي إبالغ الطاقم
الطبي بأن الحادث مرتبط بزيارة الجامعة .تتم إجراء التسوية
مباشرة مع مؤسسة التأمين ضد الحوادث المسؤولة.

ماذا يقدم التأمين ضد الحوادث القانوني؟
يعد التأمين القانوني ضد الحوادث جزءاً من الضمان االجتماعي في
ألمانيا .الداعمون هم جمعيات مهنية وشركات تأمين ضد الحوادث.
عاد ًة ما يتم تأمين جميع الموظفين المعالين والتالميذ والطالب
واألطفال في مرافق دور الحضانة والرعاية النهارية لألطفال
وكذلك المتطوعين بشكل تلقائي ضد عواقب حوادث العمل
والمدرسة والتنقل باإلضافة إلى األمراض المهنية .ينطبق هذا على
ما مجموعه  ٦٥.٧مليون شخص مؤمن عليهم في مجال التأمين
العام ضد الحوادث و  ١٧.٦مليون طفل مؤمن عليهم في مرافق
دور الحضانة والرعاية النهارية لألطفال والتالميذ و طالب
المدارس والطالب في ألمانيا( .وفق )٢٠١٨
في حالة وقوع حادث  ،تلتزم الجمعيات المهنية وشركات التأمين
ضد الحوادث بإعادة التأهيل األمثل والمصممة لكل شخص على
حدى .إنهم يدعمون عملية الشفاء وإعادة االندماج في الحياة اليومية
بكل الوسائل المناسبة:
•العالج الدوائي
باإلضافة إلى العالج الطبي  ،يشمل ذلك أيضا ً األدوية
والعالجات باإلضافة إلى تكاليف النقل والسفر.
•التأهيل المهني واالجتماعي
ويشمل هذا ،من بين أمور التالية  ،مساعدات العمل الفنية ،
والمساعدات الخاصة بالسيارات واإلسكان أو اعانات االندماج.
باإلضافة إلى ذلك يدفع التأمين القانوني ضد الحوادث ،
على سبيل المثال:
•تعويض الضرر عن خسارة الدخل
•عالوة مرحلية لمزايا المشاركة في الحياة العملية
•التقاعد للمؤمن عليهم المصابين بضرر صحي دائم
•مزايا اهالي المتوفي
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