
איר קענט ווערן געמַאכט ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די מעדיציניש הוצאות ֿפון בַאהַאנדלונג ֿפַאר אייער קרַאנקייַט ָאדער צושטַאנד 
מיט די געזונט זָארגן ּפרָאװידער אויף דער רשימה אונטן אויב )1( איר ֿפַאלט דורך ייַןצושַאֿפן די ֿפָאדערן ֿפַאר ַארבעטער 
ֿפ ַארגיטיקונג ָאדער )2( עס איז באשלָאסן דורך די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג בָארד ַאז די קרַאנקייט ָאדער צושטַאנד ווָאס 

ֿפַא רל ַא נגט בַאהַאנדלונג איז נישט ַא רעזולטַאט ֿפון ַא ֿפַארגיטיקונג ַארבעטּפלַאץ צוֿפַאל ָאדער ַאקיַאּפיישַאנַאל קרענק ָאדער 
)3( אויב ַאן העסקעם איז ויסגעֿפירט דורך אייר און בַאוויליקט לויט צו ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג געזעץ §32 אין ווָאס איר זָא גט 

ָאּפ אייער רעכט צו מעדיציניש בענעֿפיץ ֿפון די ַארבייטער ֿפַארגיטיקונג ֿפַארזיכערער/זעלבסט-ֿפַארזיכערט בַאלעבָאס ֿפַאר 
בַאהַאנדלונג/דינסטע דורכגעקָאכט נָאך די דַאטע ווָאס די העסקעם איז בַאוויליקט געװָארן. אויב איינער ֿפון די אויבן געשעענישן 

קומט ֿפַאר, דער ּפרָאוויידער קען שיקן אייך ַא רעכענונג גלייַך ַאנשטָאט ֿפון דער בַאלעבָאס ָאדער ֿפַארזיכערונגס טרעגער, און איר 
וועט זיין ֿפ ַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די ּפרָאוויידערז ָאּפצָאלן ֿפַאר די צוגעשטעלטן דינסטע.

איך דערקען דערמיט ַאז איך הָאב געלייענט די אויבן און הָאב פארשטאנען די צושטאנדן אונטער וועלכע איך קען ווערן 
ֿפ ַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר צָאלונג. 

 ___________________ _________________________________________    דַאטע:  כסימע ֿפונעם ֿפָאדערער:

 ___________________________________________________________ נָאמען און ַאדרעס ֿפונעם ּפרָאװידער   
 ____________________________________________________________________________________
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מעלדונג ַאז איר קענט זיין ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר מעדיציניש קָאסטן אין ֿפַאל ֿפון דורכֿפַאל ֿפון ּפרָאצעס, ָאדער אויב 
דער ֿפַארגיטיקונג ֿפָאדערן איז דיסַאללָאוועד, ָאדער אויב די העסקעם לויט צו WCL §32 איז בַאוויליקט. 

וווינונג נומער ַאדרעס נָאמען

צו די ֿפָאדערער 
ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד רעגולַאציע 325-1.23 דערלויבט אייער געזונט זָארגן ּפרָאװידער צו בעטן ַאז איר אונטערשרייבט דעם A -9 נָאטיץ. דורך אונטערשרייבן 
דעם ָאנזָאג, איר בַאשטעטיקט אייער ֿפליכט צו צָאלן די ָאּפזָאלן ֿפונעם ּפרָאװידער ֿפַאר די דינסטע ווָאס איר הָאבט בַאקומען אויב עס שטעלט זיך אויס ַאז ַאזַא ָאּפזָאלן 

זענען נישט לעגַאל ֿפַארלַאנגט צו זיין בַאצָאלט דורך אייער בַאלעבָאס ָאדער זיין ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס ֿפַארזיכערונגס טרעגער און אויב ַאזַא ָאּפזָאלן זענען נישט 
באדעקט דורך ַאנדערע ֿפַארזיכערונגן. דער בַאלעבָאס ָאדער ֿפַארזיכערער קען נישט זיין ֿפַארלַאנגט צו צָאלן די ָאּפצָאלן ֿפונעם ּפרָאװידער אויב, לעמָאשל, איר ֿפַאלט 

דורך ֿפָארצולייגן ַא ֿפָאדערן ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג, ָאדער ֿפַאלט דורך צו געבן צו וויסן אייער בַאלעבָאס ֿפון אייער שָאדן ָאדער קרַאנקייַט, ָאדער ֿפַאלט דורך ָאנטייל 
צו נעמען אין ַא בָארד ֿפַארהער אויב אייער בַאלעבָאס רוֿפט ַארויס אייער רעכט צו בענעֿפיץ. אֿפילו אויב איר מַאךט ַאלע ֿפארלאנגטן השתדלות צו ענערגיש ֿפירן ייַער 

ֿפ ָאדערן, דיַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד קען נָאך געֿפינען ַאז איר זענט נישט בַארעכטיגט צו בַאקוםען בענעֿפיץ. אין ַאזַא ֿפאלן, די מעלדונג רעקָאמענדירט ייַער געזונט 
ּפרַאוויידער ַאז איר בַאשטעטיקט ייַער ּפערזענלעכע ַאכרייַעס ֿפַאר צָאלונג ֿפון אַײער רעכענונגען.

ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ סעקציע 32 
די A-9 נָאטיץ דעקט אויך ֿפַאלן ווען א קלַאימַאנט מיט ַאן עקזיסטירנדיקער גילטיקער ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג ֿפַאל קומט צו ַאן ַאּפמאך מיט זייער בַאלעבָאס אדער זייער 

ֿפארזיכערונג טרעגער ווָאס לייגט אויס זייער ֿפַאל אין איינקלאנג מיט סעקציע 32 ֿפונעם ַארבעטער קָאמּפענסַאציע געזעץ. א סעקציע 32 העסקעם קען ַארייַננעמען ַא טנייַ 
ווָאס בַאֿפרייט דעם בַאלעבָאס ָאדער ֿפַארזיכערער ֿפון די ַאכרייַעס צו צָאלן קומענדיקע מעדיציניש רעכענונגן ֿפַארבונדן מיט דעם ֿפַאל. אייער געזונט זָארגן ּפרַאוויידער 

קען ייַך ֿפרעגן צו ונטערשרייַבן דעם A-9 נָאטיץ צו מַאכן זיכער ַאז איר בַאשטעטיקט ייַער ּפערזענלעכע ַאכרייַעס ֿפַאר צָאלונג ֿפון אַײער רעכענונגען אויב איר הָאט 
ָאּפגעזָאגט ֿפון ייַער רעכט צו קומענדיקע מעדיציניש בענעֿפיץ אונטער ַא סעקציע 32 העסקעם. 

אויב איר הָאט ֿפראגן, קָאנטַאקטירט ייַער ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט געהער ֿפארשטייער, אויב איר הָאט ַאזַא. איר קענט אויך קָאנטַאקטירן ייַער ָארטיקעס דיסטריקט 
ביורָא ֿפון די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד. 

צו די געזונט זָארגן ּפרַאוויידערז 
דָאס מעלדונג איז בדעה צו מיטטיילן דעם קלַאימַאנט ֿפון די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג ַאז זיי קענען  זיין ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר צָאלונג. דער דורכֿפַאל ֿפון די ֿפָאדערער צו 

ונטערשרייַבן דעם ֿפָארעם טוט נישט בַאֿפרייַען די ּפרָאװידער ֿפון די ֿפליכט צו מייַכל די ֿפָאדערן, און עס טוט אויך נישט ָאּפזָאגן די ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט ֿפונעם פָאדערער 
ֿפַאר צָאלונג. 

הַאלטעט די ָאריגינעל ֿפון דעם ֿפָארעם ֿפַאר ייַער רעקָארדס און געבט ַא קָאּפיע צו די קלַאימַאנט. איר זאלט נישט צולייגן ַא ֿפָאדערן מיט די ַארבעטערס ֿפַארגיטיקונג 
בָארד. איר וועט בַאקומען נָאטיצן ֿפון בַאשלוסן אין ווָאס די קָאמּפענסַאביליטי ֿפון ַא ֿפָאדערן, דערלויבעניש ֿפון בַאהַאנדלונג ָאדער צָאלונג ֿפון מעדיציניש רעכענונגען איז 

ַארייַנגערעכנט. איר וועט אויך זיין געבן צו וויסן אויב דער קלַאימַאנט לייגט פָאר ַא סעקציע 32 העסקעם מיט די בָארד ֿפַאר הַאסקָאמע. שיקט נישט קיין רעכענונג צו דעם 
ֿפָאדערער סייַדן און ביז איר הָאט בַאקומען ַא בָארד בַאשלוס ווָאס געֿפינעט ַאז 1( ֿפָאדערער איז דורכגעֿפַאלן ייַנצושַאֿפן די ֿפָאדערן, ָאדער 2( די קלָאג איז געלייקנט, 
ָאדער 3( די בַאהַאנדלונג איז נישט קַאוזַאלי שייַכות צו די ַארבעט שָאדן, ָאדער 4( ַא סעקציע 32 העסקעם בַאֿפרייענדיק די ֿפַארזיכערער ֿפון ַאכרייַעס ֿפַאר מעדיציניש 

בַאהַאנדלונג איז בַאוויליקט. 
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