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În caz de accident grav!

Cele mai importante informații dintr-o privire.
Rumänische Fassung

Cuvânt înainte

Date de contact / Kontaktdaten
Numărul fișei dvs. / Ihr Aktenzeichen

Persoana de contact alocată cazului dvs. / Ihre Sachbearbeiterin, Ihr Sachbearbeiter

Număr de telefon / Telefonnummer

Adresa de e-mail / E-Mail-Adresse

Dragi cititori,
Ați suferit un accident grav, care ridică multe întrebări dvs. și familiei și vă pune în fața unor noi
provocări. Dacă este un accident de muncă, sunteți pe mâinile cele mai bune cu noi, BG BAU
(Asociația profesională a industriei construcțiilor). Suntem asiguratorul dvs. legal de accidente
și dorim să vă însănătoșiți grabnic.
Ne vom asigura că primiți tratamentul optim și că puteți reveni la viața profesională prin toate
mijloacele adecvate. În plus, vă garantăm beneficii la care aveți astfel dreptul.
Cu această broșură dorim să vă oferim o idee referitoare la tratament și să vă răspundem la
cele mai importante întrebări. Informațiile au rolul de a completa contactul personal cu persoanele responsabile de cazul dvs. și BG BAU. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați direct.
Suntem alături de dvs. și vă dorim o recuperare rapidă.
Al dvs. BG BAU
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Câteva filme scurte explică munca și
serviciile noastre
Dacă aveți un smartphone care are instalat un scanner de coduri QR, puteți scana codurile QR respective
pentru unele subiecte. Se va deschide o pagină de Internet unde puteți viziona filmul.
•
•
•
•

Asigurarea dvs. legală de accidente
Conduită terapeutică
Coordonatorii reabilitării
Accidentul la locul de muncă - ce este?

Puteți vedea subtitrările videoclipurilor într-o altă limbă. Aici veți găsi un scurt ghid.

Câteva coduri QR vă vor duce, de asemenea, la informații detaliate pe site-ul BG BAU.

Serviciile noastre
înseamnă:
Totul dintr-un
singur loc.
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Persoane de contact la BG BAU

Persoane de contact la BG BAU

Persoane de contact la BG BAU
Veți găsi mai multe informații
în acest film:
Asigurarea dvs. legală pentru accidente
www.bgbau.de/erklaerfilm-gesetzliche-uv

Cine sau ce este BG BAU?
Ați suferit un accident la locul de muncă sau pe drumul la sau dinspre
locul de muncă. Dacă este un accident de muncă, asigurarea legală
de accidente produce efecte. La urma urmei, în calitate de salariat,
sunteți asigurat de angajator împotriva consecințelor accidentelor de
muncă sau v-ați asigurat voluntar în mod independent la noi.
BG BAU este asigurarea legală de accidente pentru industria
construcțiilor și a serviciilor conexe construcțiilor și este una dintre
asociațiile profesionale comerciale din Republica Federală Germania.
Cine mă susține în revenirea la viața profesională și de zi cu zi

Veți găsi mai multe informații
după un accident de muncă?
în acest film:
Conduita terapeutică
Veți fi îngrijit de colegii noștri de la managementul reabilitării pe întwww.bgbau.de/erklaerfilm-reha-management reaga durată a tratamentului dvs. Aceștia sunt manageri și coordo-

natori de reabilitare, ca și specialiști în accidente care îndeplinesc
sarcini diferite pentru dvs.
Managerul de reabilitare

Managerul de reabilitare al BG este persoana dvs. centrală de contact în timpul întregului proces de vindecare și vă va contacta cât
mai curând posibil.
Printre altele, managerul de reabilitare are aceste sarcini importante:
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•

Gestionează și coordonează procesul terapeutic cu toți cei implicați,
ceea ce înseamnă că acesta reprezintă punctul central de contact
pentru dvs. și familia dvs., pentru medici și terapeuți, angajator, precum și pentru colegii din BG BAU implicați, la diferitele lor locații.

•

Acesta se asigură că măsurile individuale de reabilitare sunt îmbinate
în mod optim.

•

Se asigură că veți putea lucra din nou cât mai curând posibil. Obiectivul principal aici este ca dvs. să vă puteți păstra
locul de muncă și relua activitatea profesională anterioară. Numai dacă
acest lucru nu este posibil, vom căuta împreună cu dvs. alte locuri de muncă
sau ocupații adecvate.

Pentru ca dvs. să aveți de la bun început un "plan" de tratament ulterior, persoana responsabilă de tratamentul dvs., împreună cu dvs.
și cu medicii participanți, va pregăti din timp un plan individual de
recuperare și reabilitare.
În acest sens, se vor nota toate măsurile și obiectivele. În cursul tratamentului se revizuiesc etapele planului de reabilitare și, dacă este
necesar, sunt ajustate sau actualizate.
Coordonatorii reabilitării
Ca serviciu special al BG BAU există coordonatori de reabilitare în
toate clinicile BG. Aceștia lucrează direct în clinică și sunt persoanele
dvs. de contact personale în timpul șederii în spital.

Mai multe informații puteți găsi în acest film:
Coordonatorii de reabilitare
www.bgbau.de/erklaerfilm-reha-koordinatoren

Acest lucru se aplică perioadei de tratament de urgență, precum și
pentru tratamentele ulterioare în clinica BG. Coordonatorii noștri de
reabilitare vă susțin și vă sfătuiesc pe dvs. și pe familia dvs. Aceștia
sunt în contact strâns cu medicii și terapeuții din clinică pentru a clarifica întrebările și problemele în mod direct și prompt.
Specialiști în accidente
În plus față de colegii responsabili de coordonarea și gestionarea
reabilitării, vă stă la dispoziție un specialist în accidente pentru întrebări
și informații suplimentare.
Acesta va răspunde la toate întrebările despre accidentul dvs. și despre reabilitare. Va verifica și vă va acorda toate beneficiile la care aveți
dreptul. În plus, va planifica reintegrarea dvs. în viața profesională,
în strânsă colaborare cu managerul dvs. de reabilitare.
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Accidentul de muncă

Tratamente medicale ale asociației profesionale

Accidentul de muncă
Veți găsi mai multe informații
în acest film:
Accidentul la locul de muncă - ce este?
www.bgbau.de/erklaerfilm-arbeitsunfall

Când un accident este un accident de muncă?
Accidentele la locul de muncă reprezintă accidente pe care asiguratul le suferă ca urmare a activității asigurate și duc la vătămarea
corporală sau deces. Acestea includ accidentele care se întâmplă pe
drumul spre lucru sau pe drumul spre casă de la lucru.
Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor de prevenire a accidentelor,
accidentele la locul de muncă nu pot fi întotdeauna evitate.
În cazul unui accident de muncă, gestionăm și coordonăm tratamentul
și asigurăm cel mai bun tratament medical. Vă sprijinim în reintegrarea la locul de muncă și în viața socială.

Certificat de incapacitate de muncă
(CIM, adeverință de concediu medical)
De unde pot obține un CIM și ce fac cu el?
În timpul perioadei de ședere în spital veți primi un certificat de la
spital. În timpul tratamentului în ambulatoriu, medicul curant trebuie
să certifice incapacitatea de a lucra.

Trimiteți o copie angajatorului dvs., un alt exemplar trebuie trimis la asigurarea de sănătate obligatorie. Incapacitatea de lucru trebuie integral certificată de la început
până la sfârșit.

Tratamente medicale ale asociației profesionale
Care sunt tratamentele medicale puse la dispoziție de
asociația profesională?
Reabilitarea înainte de pensionare - acesta este principiul prin
care acționează toate instituțiile de asigurări de accidente. Aceasta
înseamnă că, în primul rând, ne asigurăm că beneficiați de asistență
medicală optimă. Scopul final este să vă puteți întoarce la lucru și să
continuați cariera profesională anterioară. Facem acest lucru cu angajament personal și cu toate mijloacele adecvate ce ne sunt disponibile.
Cum și unde voi fi tratat?
Tratament de urgență cu spitalizare
La început este tratamentul optim al vătămării corporale. În funcție
de natura și severitatea rănilor, tratamentul uneori poate fi efectuat
numai în spitale specializate în urgențe.
Aceste spitale trebuie să îndeplinească cerințe personale, spațiale
și tehnice speciale.
Reabilitare complexă în spital
Aceasta este o formă specială de tratament cu spitalizare. Se
efectuează exclusiv în clinici BG. Se utilizează atunci când aveți nevoie de terapie intensă de reabilitare, de asistență specială sau de
îngrijire medicală specializată. Sunt nouă clinici BG la nivel național:
Halle, Duisburg-Buchholz, Frankfurt/Main, Ludwigshafen, Murnau,
Tübingen, Hamburg, Bochum și Berlin-Marzahn.
Tratament staționar asigurat de asociația profesională
Acesta oferă oportunitățile de reabilitare în cazul leziunilor sistemului musculo-scheletic. Se începe de îndată ce pacientul poate face
suficient efort și poate suporta fizioterapia intensivă.
Acest program de reabilitare staționară se desfășoară sub supraveghere medicală și contribuie la succesul vindecării prin combinarea
mai multor fizioterapii.
Pentru acest tip de tratament sunt permise numai clinici de reabilitare
înalt calificate cu echipamente și personal adecvate.
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Tratamente medicale ale asociației profesionale

Servicii cu plată

Servicii cu plată
De asemenea, puteți găsi pe
Internet:
www.bgbau.de/d-arzt-suche

Asistența medicală ambulatorie
Pot să merg la medicul de familie după ieșirea din spital, pentru tratament ulterior?
Din păcate, acest lucru nu este posibil. Pentru asistență medicală
suplimentară în ambulatoriu, vă stă la dispoziție medicul specializat
în accidente de muncă.
Acești medici sunt specializați în domeniul chirurgiei, cu accent pe
traumatologie sau pe ortopedie și chirurgie traumatică. Vă ajutăm
cu plăcere în găsirea unui doctor specializat în accidente de muncă
în apropierea locuinței dvs.
Trebuie să plătesc pentru medicamente, asistență sau tratament?
Nu de obicei! Dacă aveți un accident la locul de muncă, vom suporta
costul tratamentului medical. Acest lucru se aplică și în cazul tuturor
îngrijirilor și asistenței prescrise, precum și al medicamentelor, în
măsura în care acestea fac obiectul reglementării cuantumului fix al
fondurilor de asigurări de sănătate obligatorie.
Legiuitorul prevede astfel că respectivele costuri ale medicamentelor
prescrise pot fi rambursate numai până la valoarea sumelor reglementate, atunci când tratamentul trebuie realizat cu medicamente și
pansamente pentru care sunt prevăzute sume fixe.
Fizioterapia ambulatorie extinsă (FAP)
FAP este o măsură amplă de reabilitare în ambulatoriu. Terapiile
standard, cum ar fi fizioterapia, gimnastica de recuperare, masajele
și electroterapia sunt utilizate în combinație.
Aceste terapii sunt completate de antrenamentul medical. Antrenamentele la aparate îmbunătățesc forța, rezistența și coordonarea,
sporind mișcarea și performanța.
Compoziția unităților individuale de terapie se bazează întotdeauna
pe cazul individual și este monitorizată regulat de către un medic.
O FAP este indicată atunci când terapiile standard izolate nu ating
sau întârzie obiectivul de reabilitare.
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Voi continua să primesc salariul integral după accidentul de
muncă?
Dacă accidentul dvs. la locul de muncă duce la incapacitate de muncă și
ați fost angajat în companie mai mult de patru săptămâni, angajatorul dvs.
va continua să vă plătească salariul pentru primele șase săptămâni.
Ce este indemnizația de concediu medical?
După terminarea plății salariului, primiți indemnizația de concediu
medical ca sumă de înlocuire a veniturilor. Veți primi indemnizația
de concediu medical de la noi, BG BAU, pe durata incapacității dvs.
de muncă cauzate de accident.
Cât de mare este indemnizația de concediu medical?
Indemnizația de concediu medical este de 80% din salariul dvs. lunar
brut. Cu toate acestea, acesta nu poate depăși suma ultimului salariu
net. Din cauza contribuțiilor de asigurări sociale pe care le plătiți din
indemnizația de concediu medical pentru asigurarea de pensie și de
șomaj, valoarea indemnizației de concediu medical poate fi mai mică
decât ultimul salariu net.
Aceasta este, de obicei, calculată din câștigurile lunare stabilite ultima dată înainte de accident. Orele suplimentare pot fi luate în considerare dacă au fost prestate în mod regulat în ultimele 3 luni înainte
de accident.
Cine plătește indemnizația de concediu medical și când?
Plata indemnizației de concediu medical o preia în numele nostru, de
obicei, asigurarea de sănătate. În acest sens, vă rugăm să trimiteți
adeverința de spitalizare și certificatul de incapacitate de muncă (CIM)
la casa dvs. de asigurări de sănătate. Doar așa este posibilă plata.
Indemnizația de concediu medical nu trebuie confundată cu
indemnnizațiile de boală mai mici plătite de casele de asigurări de
sănătate în caz de îmbolnăvire.
Totul funcționează pe principiul că indemnizația de concediu medical
trebuie plătită rapid. Noi, BG BAU, din păcate, nu avem nicio influență
asupra momentului în care compania dvs. de asigurări de sănătate
transferă această indemnizație. Aceasta depinde de condițiile de plată
a asigurării de sănătate. Dacă aveți întrebări legate de plată, vă rugăm
să vă adresați direct casei de asigurări de sănătate.
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Servicii cu plată

Servicii cu plată

Ce se întâmplă cu contribuțiile de asigurări sociale la
asigurările de sănătate și de îngrijire pe termen lung?
Contribuțiile de asigurări de sănătate și de îngrijire pe termen lung
sunt preluate integral de noi.
Sunt angajat cu venituri mici și/sau primesc beneficii de la
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. La ce trebuie să fiu
atent?
Din păcate, nu putem identifica în mod clar din dosarul medical sau
din informațiile furnizate de angajator că sunteți angajat cu venituri
mici sau că aveți mai multe ocupații minore.

Vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil,
astfel încât să nu existe întârzieri în furnizarea de
servicii. Informați-vă managerul de reabilitare sau
notificați-vă specialistul în accidente de muncă responsabil de cazul dvs.

De îndată ce vom fi informați, vom calcula indemnizația dvs. de concediu medical pe baza tuturor ocupațiilor dvs. minore și vom instrui
compania dvs. de asigurări de sănătate să plătească. Dacă primiți
beneficii de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, vă rugăm
să ne informați.
Sunt liber-profesionist. Care sunt particularitățile?
V-ați asigurat voluntar și independent la noi. Prin urmare, aveți dreptul
la indemnizația de concediu medical. Cu toate acestea, diferiți factori
determină diferite sume și perioade de plată.
Pentru un calcul corect, vă rugăm să ne contactați cât mai curând
posibil. Odată ce toți factorii sunt cunoscuți și luați în considerare, indemnizația de concediu medical va fi plătită de asigurările de
sănătate, dacă sunteți în mod voluntar acoperit de asigurarea de
sănătate obligatorie.

Cine plătește pentru cheltuielile mele de călătorie și de deplasare și cum pot să solicit compensarea?
Rambursăm, de asemenea, costurile de călătorie și de deplasare, care apar de exemplu în legătură cu
tratamentul medical asociat. Pentru a primi rambursarea de la noi pur și simplu, veți găsi două cupoane în
această broșură. Puteți să le copiați și să le reutilizați data viitoare.
Pe site-ul www.bgbau.de puteți descărca același formular de pe pagina > Asigurare și beneficii >Restituirea
cheltuielilor de călătorie. Vă rugăm să ne trimiteți formularul completat prin poștă.
De asemenea, puteți solicita rambursarea cheltuielilor de călătorie și de deplasare printr-o cerere scrisaă de
dvs. Nu uitați să anexați toate documentele justificative și adeverințele, ca si informațiile privind contul bancar.

Adeverința de tratament
Pentru a vă putea transfera rapid cheltuielile de
călătorie și de deplasare, întotdeauna solicităm
confirmarea medicilor sau a terapeuților dvs. cu
privire la participarea la tratamentele convenite.
Transportul public
Rambursăm toate călătoriile cu mijloacele de
transport public, cum ar fi trenul, autobuzul, tramvaiul, metroul, etc.
Păstrați biletele și chitanțele și trimiteți-le în original împreună cu declarația dvs.
Asigurați-vă că utilizați toate reducerile posibile.

Taxe de mașină și de parcare
Când călătoriți cu mașina proprie, vă vom restitui
0,20 EUR pe kilometru, până la maximum 130 EUR.
Vă rugăm să indicați kilometrii în declarația dvs.
Taxele de parcare sunt, de asemenea, rambursate.
Trimiteți chitanțele originale corespunzătoare.
Taxi, persoană însoțitoare, ambulanță
În cazul unor restricții deosebit de grave, acoperim și
costurile cu taxiul, o persoană însoțitoare sau transportul cu ambulanța.
În aceste cazuri, medicii curanți decid asupra mijloacelor de transport necesare și dacă este necesară
o persoană însoțitoare. În aceste cazuri, veți avea
nevoie de o adeverință medicală înainte de călătorie.

Anexă:
formular pentru
compensarea
cheltuielilor de
deplasare

Dacă sunteți asigurat în mod privat, AOK va plăti de obicei indemnizația
de concediu medical în numele nostru.
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Servicii cu plată

Înapoi la viața normală: profesional și social

Deplasări la domiciliu
Dacă nu stați la domiciliu ca urmare a măsurilor de reabilitare dictate
de asociația profesională, vom acoperi costurile pentru deplasări la
domiciliu în următoarele condiții:
1.În contextul tratamentului cu spitalizare:
•
•

O călătorie la domiciliu dacă sunteți mai puțin de patru săptămâni,
dar mai mult de două săptămâni în tratament cu spitalizare.
Două călătorii la domiciliu pe lună, dacă sunteți în tratament cu
spitalizare mai mult de patru săptămâni.

2. În contextul reabilitării cu spitalizare:
•

•

O călătorie la domiciliu pentru prima dată după opt săptămâni, dacă se
așteaptă ca măsura de reabilitare să fie încă cel puțin două săptămâni
în curs de desfășurare.
Alte călătorii la domiciliu până la un total de două călătorii pe lună
după expirarea celor două săptămâni, cu condiția ca perioada
rămasă de reabilitare să fie de cel puțin două săptămâni.

Înapoi la viața normală:
profesional și social
Cum mă pot întoarce la slujba mea?
Misiunea și scopul nostru este de a vă ajuta să vă întoarceți la locul de muncă curent. Folosim toate mijloacele adecvate și, împreună cu dvs. și angajatorul dvs., luăm măsurile necesare. Acestea pot fi mai multe
oferte de reabilitare medicală sau servicii care servesc la menținerea locului de muncă.
Acestea includ, de exemplu, o reintegrare treptată (testele de muncă și rezistență la stres), reorganizarea
locului de muncă, utilizarea de instrumente sau asistență la locul de muncă.
Dacă nu vă puteți întoarce la locul de muncă anterior, vom încerca cel puțin să vă angajăm tot în compania
dvs. curentă. Măsurile posibile sunt, de exemplu, calificări noi sau suplimentare și transferul la un alt loc
de muncă.
Ce se întâmplă dacă nu mă pot întoarce la slujbă?
Dacă nu vă puteți întoarce la locul de muncă pe care îl aveați în momentul accidentului din cauza consecințelor
accidentului, vă putem ajuta cu reorientarea profesională.

Ca o alternativă la călătoriile dvs. la domiciliu, vom
acoperi, de asemenea, costurile de vizitare a dvs. de
către familia dvs, de la domiciliul comun, în condițiile
enumerate mai sus.

Cine îmi plătește hainele de lucru distruse?
Plătim costurile vătămării dvs. Nu putem prelua, din păcate, costurile
materiale pentru îmbrăcăminte sau alte obiecte distruse, cum ar fi,
de exemplu, smartphone-urile.
Ce se întâmplă cu ochelarii deteriorați, cu protezele etc.?
Spre deosebire de îmbrăcăminte sau obiectele de valoare, ajutoarele
de vedere (de exemplu, ochelari, lentile de contact etc.) sau obiectele
de susținut corpul (cum ar fi protezele) fac parte din corpul dvs. Dacă
daunele au fost cauzate de accidentul la locul de muncă, costurile
pot fi acoperite de noi. Contactați-vă specialistul în accidentele de
muncă sau pe colegii noștri din managementul reabilitării.
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Km (mașina) sau
tariful (transport
public) pentru
deplasări unice

Înapoi la viața normală: profesional și social

18

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă
Adresă

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă
Adresă

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă
Adresă

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă
Adresă

Adresă

Plecare
Nr.

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă

Destinație

Data sau perioada
călătoriei

		

Cerere de rambursare a cheltuielilor de deplasare

Acestea pot fi, de exemplu, măsurile de ajustare necesare în apartamentul dvs., în casă sau în vehicul. În plus, vă sunt puse la dispoziție
diferite instrumente pentru a vă ușura viața de zi cu zi.

Număr de referință:				

Dacă nu mai puteți să vă ocupați de necesitățile vieții de zi cu zi fără ajutor,
BG BAU vă oferă servicii astfel încât să puteți continua să trăiți cu
și în comunitate.

Nume:					

Cerere de la:			

Din păcate, nu se reușește întotdeauna o reabilitare completă. După
terminarea tratamentului, puteți rămâne cu sechele permanente. Este
posibil să nu mai puteți participa la viața socială ca înainte de accident sau numai cu mare efort.

Numărul de călătorii
1 drum dus + 1 drum
întors = 2 călătorii

Cum mă ajută BG BAU să revin în mediul meu social?

Bilet (metrou, transport public local)
Tichet de parcare

Nr.

Adresă

		

Adresă

Adresă

Adresă

Adresă

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă

Numele medicului /locul de tratament /măsura/locul de desfășurare

Adresă

Plecare

Număr de referință:				

Destinație

Nume:					

Data sau perioada
călătoriei

Numărul de călătorii
1 drum dus + 1 drum
întors = 2 călătorii

Cerere de la:			

							
Semnătura asiguratului

Cerere de rambursare a cheltuielilor de deplasare

				
					
Locul, data								

Atașez certificatele.

Confirm că am suportat efectiv costurile de călătorie.

(11 cifre)

Numărul contului (10 cifre)

Țara/cifră de
verificare
Codul bancar (8 cifre)

BIC

IBAN

Contul meu bancar:

Vă rugăm să anexați documentele justificative corespunzătoare la cerere.
Nu există o limită de kilometri pentru călătorii cu metroul sau transportul public local.

-

Următoarele cheltuieli vor fi rambursate:

Km (mașina) sau
tariful (transport
public) pentru
deplasări unice

În conformitate cu Regulamentul pentru cheltuielile de călătorie, călătoria cu mașina privată va fi compensată cu 0,20 EUR pe kilometru până la maximum 130,00 EUR pentru o călătorie dus-întors. Pentru compensarea distanței, traseul rutier obișnuit este decisivă. Atunci când se utilizează transportul
public, se vor rambursa costurile efective pentru călătoria cu clasa a doua.

Vă rugăm să anexați o adeverință de tratament semnată de personalul medical sau de către instituție. Necesitatea unei călătorii cu taxiul sau
cu însoțitor trebuie certificată înainte de călătorie
de către medic. Pentru călătoriile fără chitanță, din păcate, nu vă putem rambursa nicio sumă.

Dacă doriți să faceți mai multe călătorii, vă rugăm să nu completați suplimentar, ci să utilizați un nou formular de cerere, pe care îl puteți descărca pe
site-ul nostru www.bgbau.de sub Webcode WCMTdj.

Bilet (metrou, transport public local)
Tichet de parcare

Codul bancar (8 cifre)

				
					
Locul, data								

Atașez certificatele.

(11 cifre)

BIC

							
Semnătura asiguratului

Numărul contului (10 cifre)

Confirm că am suportat efectiv costurile de călătorie.

Țara/cifră de
verificare

IBAN

Contul meu bancar:

Vă rugăm să anexați documentele justificative corespunzătoare la cerere.
Nu există o limită de kilometri pentru călătorii cu metroul sau transportul public local.

-

Următoarele cheltuieli vor fi rambursate:

În conformitate cu Regulamentul pentru cheltuielile de călătorie, călătoria cu mașina privată va fi compensată cu 0,20 EUR pe kilometru până la maximum 130,00 EUR pentru o călătorie dus-întors. Pentru compensarea distanței, traseul rutier obișnuit este decisivă. Atunci când se utilizează transportul
public, se vor rambursa costurile efective pentru călătoria cu clasa a doua.

Vă rugăm să anexați o adeverință de tratament semnată de personalul medical sau de către instituție. Necesitatea unei călătorii cu taxiul sau
cu însoțitor trebuie certificată înainte de călătorie
de către medic. Pentru călătoriile fără chitanță, din păcate, nu vă putem rambursa nicio sumă.

Dacă doriți să faceți mai multe călătorii, vă rugăm să nu completați suplimentar, ci să utilizați un nou formular de cerere, pe care îl puteți descărca pe
site-ul nostru www.bgbau.de sub Webcode WCMTdj.
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