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Bezpiecznie i zdrowo
w czasie studiów
Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe
dla studiujących

Bezpiecznie i zdrowo
w czasie studiów
Jednym z zadań ustawowego ubezpieczenia
wypadkowego jest zapobieganie wypadkom i zagrożeniom
zdrowia dla studiujących przy użyciu wszelkich
odpowiednich środków.
Właściwe kasy ubezpieczenia wypadkowego i gminne
stowarzyszenia ubezpieczenia wypadkowego doradzają
szkołom wyższym, zapewniają skuteczną pierwszą pomoc,
wspierają istotne programy związane z bezpieczeństwem i
zdrowiem oraz monitorują środki prewencyjne.

Kto jest ubezpieczony?
Wszystkie osoby studiujące są ustawowo ubezpieczone od
następstw wypadków na podstawie Kodeksu Socjalnego
VII (SGB Księga VII), jeżeli są one prawidłowo zapisane na
uznanym państwowo uniwersytecie, uznanej państwowe
szkole wyższej, politechnice lub prywatnej szkole
wyższej. Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywają
kraje związkowe, gminy i związki gmin. Zawarcie umowy
prywatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków nie ma wpływu na ustawowe ubezpieczenie
wypadkowe ani go nie zastępuje.

Kiedy jest zapewniona ochrona
ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest we wszystkich
sytuacjach, które objęte są organizacyjnym obszarem
odpowiedzialności szkoły wyższej. Oznacza to, że musi
zachodzić bezpośredni przestrzenny i czasowy związek ze
studium. Należą do tego również imprezy i zajęcia, które
szkoła wyższa planuje, zapowiada i przeprowadza.
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Ubezpieczeniem objęte są na przykład:

• uczęszczanie na wykłady, seminaria i ćwiczenia

• odwiedzanie bibliotek uniwersyteckich i szkół wyższych
• uczestnictwo w ekskursjach w kraju i zagranicą
• uczestnictwo w sporcie uniwersyteckim

Ubezpieczeniem nie są objęte na przykład:

• prace studyjne poza szkołą wyższą, takie jak nauka w

grupach indywidualnych lub nauka indywidualna w domu

• prywatnie zorganizowane ekskursje studyjne

• prywatne aktywności na terenie szkoły wyższej,

na przykład pobyt w stołówce studenckiej

… a jeśli zdarzy się wypadek?
Jeśli zdarzy się wypadek, należy go jak najszybciej
zgłosić we właściwej placówce szkoły wyższej.
Zgłoszenie wypadku służy temu, aby poinformować
instytucję ubezpieczenia wypadkowego o tym, że
wystąpiło możliwe zdarzenie ubezpieczeniowe. Należy
również informować o wypadkach w drodze do i ze
szkoły wyższej. Jeśli po wypadku konieczna jest
konsultacja lekarska, nie jest konieczne okazywanie karty
ubezpieczenia zdrowotnego ani podawanie informacji
o prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wystarczy
poinformować personel medyczny, że wypadek ma
związek z uczęszczaniem do szkoły wyższej. Rozliczenie
następuje wówczas bezpośrednio z odpowiedzialną
instytucją ubezpieczenia wypadkowego.

Co obejmuje ustawowe
ubezpieczenie wypadkowe?
Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe jest częścią
systemu ubezpieczeń społecznych w Niemczech. Instytucje te noszą nazwę Berufsgenossenschaften (branżowe ustawowe ubezpieczenie wypadkowe) i Unfallkassen
(kasy ubezpieczenia wypadkowego). Wszyscy pracownicy,
uczniowie, studenci, dzieci przebywające w placówkach
pobytu dziennego i w placówce dziennej opieki nad dziećmi, a także wolontariusze są zazwyczaj automatycznie
ubezpieczeni od następstw wypadków w pracy, w szkole i w drodze do pracy, a także od chorób zawodowych.
Dotyczy to łącznie około 65,7 mln osób ubezpieczonych
w zakresie powszechnego ubezpieczenia wypadkowego
oraz 17,6 mln ubezpieczonych dzieci w placówkach pobytu dziennego lub w placówkach opieki dziennej dla dzieci,
uczniów i studentów w Niemczech. (stan na 2018 r.)
W razie wypadku branżowe ustawowe ubezpieczenia
wypadkowe i kasy ubezpieczenia wypadkowego
zapewniają optymalną i dostosowaną do indywidualnych
potrzeb rehabilitację. Wspierają proces leczenia i
reintegracji do codziennego życia za pomocą wszelkich
odpowiednich środków:
• Leczenie

Oprócz kosztów leczenia, obejmują one również leki
i środki lecznicze oraz koszty transportu i przejazdu.
• Rehabilitacja zawodowa i społeczna
Zalicza się do nich między innymi techniczne pomoce do pracy, dodatki do pojazdów mechanicznych i
dodatki mieszkaniowe lub też dodatki integracyjne.
Ponadto ustawowe ubezpieczenie wypadkowe wypłaca na przykład:
• zasiłek urazowy przy utracie zarobku
• zasiłek pomostowy przy pobieraniu świadczeń do
uczestnictwa w życiu zawodowym
• renty dla ubezpieczonych w przypadku trwałych
uszczerbków na zdrowiu
• •świadczenia rodzinne
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