Nazwisko wnioskodawcy:

Nr ubezpieczenia spoáecznego:

New York State Workers’ Compensation Board, Disability Benefits Bureau
Formularz DB-450.1 OĞwiadczenie wnioskodawcy dotyczące braku winy lub obraĪeĔ cielesnych
Instrukcje dla wnioskodawcy: niniejszy formularz naleĪy wypeániü w razie niepeánosprawnoĞci po okresie bezrobocia dáuĪszym niĪ cztery (4) tygodnie i wskazania
w formularzu DB-450, Īe niepeánosprawnoĞü moĪe byü skutkiem obraĪeĔ odniesionych w wypadku pojazdów mechanicznych bez winy czy zaniedbania lub przestĊpstwa
ze strony podmiotów trzecich, np. osób, firm itd.
CzĊĞü 227 przepisów ustawy o zasiákach z tytuáu niepeánosprawnoĞci (Disability Benefits Law) stanowi, Īe przewodniczący Komisji ds. OdszkodowaĔ Pracowniczych (Workers’
Compensation Board) moĪe ustanowiü zabezpieczenie w kwocie odszkodowaĔ wypáaconych wnioskodawcy, na wypadek postĊpowaĔ w sprawie wszelkich odszkodowaĔ, które
wnioskodawca moĪe otrzymaü od podmiotów trzecich w drodze wyroku sądowego, ugody lub w inny sposób.
Prawo stanowi, Īe wnioskodawca moĪe straciü prawo do zasiáku z tytuáu niepeánosprawnoĞci i wymagane moĪe byü zwrócenie juĪ wypáaconych kwot, jeĞli:
1.
Wnioskodawca zaakceptuje ugodĊ z podmiotem trzecim na kwotĊ niĪszą niĪ zasiáki z tytuáu przepisów ustawy o zasiákach z tytuáu niepeánosprawnoĞci bez pisemnej zgody
przewodniczącego Komisji ds. OdszkodowaĔ Pracowniczych.
2.
Wnioskodawca podpisze zrzeczenie siĊ roszczeĔ lub wycofa roszczenie przeciw podmiotowi trzeciemu, bez wzglĊdu na to, czy otrzymaá jakąkolwiek zapáatĊ.
Wnioskodawca musi wypeániü ten formularz i záoĪyü go wraz z wypeánionym formularzem DB-450 w celu unikniĊcia opóĨnienia wypáaty zasiáków z tytuáu niepeánosprawnoĞci.

OĝWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE WYPADKU
1. Data wypadku

3. Przyczyna wypadku:
4.

2. Miejsce wypadku (naleĪy podaü peány adres, miejscowoĞü, stan, kod pocztowy)

Pojazd mechaniczny

Odszkodowanie pracownicze

a. Czy wnioskodawca záoĪyá pozew przeciw takim podmiotom?
b. JeĞli „Nie”, czy zamierza Pan/Pani záoĪyü pozew?

Tak

Tak

Inne
Nie

Nie

JeĞli „Tak”, naleĪy podaü nazwisko i adres strony (stron):

5. JeĞli wnioskodawca zaangaĪowaá adwokata, naleĪy podaü nastĊpujące informacje:
Nr tel.:

Nazwisko i adres adwokata

6. Czy wnioskodawca otrzymaá jakiekolwiek odszkodowanie za obraĪenia?
JeĞli „Tak”, proszĊ podaü: Kwota ugody ($)

Tak

Nie
Data ugody:

7. Czy wnioskodawca otrzymaá zapáatĊ za opiekĊ medyczną inną niĪ z wáasnego ubezpieczenia lub ubezpieczenia zdrowotnego?

Tak

Nie

JeĞli „Tak”, naleĪy podaü nazwĊ i adres ubezpieczyciela lub innego podmiotu dokonującego páatnoĞci.

Wypadek pojazdów mechanicznych – naleĪy wypeániü tĊ czĊĞü i zaáączyü formularz MV-104 zgáoszenie wypadku lub policyjny protokóá z wypadku
8. Czy wnioskodawca wnioskuje o / otrzymuje lub zamierza wnioskowaü o / otrzymywaü zasiáki z tytuáu ubezpieczenia w razie braku winy?
Czy pojazd firmowy braá udziaá:

Tak

Nie

JeĞli „Tak”, wnioskodawca skáada pozew przeciw podmiotowi trzeciemu:

Tak

Nie

Tak

Nie, jeĞli „Nie”, proszĊ wyjaĞniü.

WyjaĞnienie:

Odszkodowania za inne obraĪenia cielesne z udziaáem podmiotów trzecich
9. Czy ten podmiot miaá ubezpieczenie od takiej sytuacji?

Tak

Nie
Nr polisy

Nazwa i adres ubezpieczyciela:

10. Czy wnioskodawca ubezpieczyá siĊ od tego wypadku?

Tak

Nie
Nr polisy

JeĞli „Tak”, naleĪy podaü adres ubezpieczyciela

Niniejszym potwierdzam, Īe powyĪsze oĞwiadczenia, wáącznie z wszelkimi oĞwiadczeniami towarzyszącymi, są wedáug mojej najlepszej
wiedzy prawdziwe i kompletne.
Podpis wnioskodawcy:
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