DB-450 9-17

Stan Nowy Jork
ZAWIADOMIENIE I DOWÓD WYSTĄPIENIA O ZASIàEK Z TYTUàU NIEPEàNOSPRAWNOĝCI

Tego formularza naleĪy uĪyü w przypadku utraty peánosprawnoĞci w trakcie zatrudnienia lub w ciĆgu czterech (4) tygodni od rozwiĆzania stosunku pracy
ALBO po okresie bezrobocia dâuīszym niī cztery (4) tygodnie. NaleĪy odpowiedzieü na wszystkie pytania w czĊĞci A oraz pytania od 1 do 3 w czĊĞci B. NaleĪy
uwaĪnie przeczytaü wszystkie instrukcje w tym formularzu. Dostawcy opieki medycznej muszą wypeániü czĊĞü B na stronie 2.
CZĉĝû A – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY (Wypeániü drukowanymi literami lub komputerowo)
ImiĊ:
Drugie imiĊ:
1. Nazwisko:
2. Adres do korespondencji (ulica i nr mieszk.):
Stan:

Miasto:

Kraj:

Kod pocztowy:

3. Nr tel. dziennego:

4. Adres e-mail:

5. Nr ubezpieczenia spoáecznego:

-

-

-

6. Data urodzenia:

-

7. Páeü:

MĊĪczyzna

Kobieta

8. Moja niepeánosprawnoĞü to (w przypadku obraĪeĔ cielesnych podaü, jak, kiedy i gdzie je odniesiono):

/

9. Jestem osobą niepeánosprawną lub nieuprawnioną do zasiáku dla bezrobotnych z powodu tej niepeánosprawnoĞci od:
Pracowaáem/pracowaáam w tym dniu:

Tak

/

Nie

Czy odzyskaá Pan / odzyskaáa Pani peánosprawnoĞü?

Tak

Czy od tego czasu pracowaá Pan / pracowaáa Pani zarobkowo?

Nie

/

JeĞli „Tak”, to od jakiej daty byá Pan / byáa Pani w stanie pracowaü:

Tak

Nie

/

JeĞli „Tak”, proszĊ podaü daty:

10. ProszĊ podaü nazwĊ ostatniego pracodawcy. W przypadku wiĊcej niĪ jednego pracodawcy w ciągu ostatnich oĞmiu (8) tygodni
naleĪy podaü nazwy wszystkich pracodawców. ĝrednia tygodniowa z wszystkich páac z ostatnich oĞmiu (8) przepracowanych tygodni.
OSTATNI PRACODAWCA
Firma lub nazwa handlowa

OKRES ZATRUDNIENIA

Adres

Nr telefonu

Pierwszy dzieĔ
M

D

INNY PRACODAWCA (w ciągu ostatnich oĞmiu (8) tygodni)
Firma lub nazwa handlowa

Adres

R

M

D

R

OKRES ZATRUDNIENIA
Pierwszy dzieĔ

Nr telefonu
M

D

M

D

Ostatni przepracowany dzieĔ

R

R

12. Czáonek związku:

11. Moje obecne lub poprzednie zatrudnienie

Ostatni przepracowany dzieĔ

ĝrednia páaca tygodniowa
(uwzglĊdniü premie, napiwki,
prowizje, uzasadnioną wartoĞü
wyĪywienia, czynsz itd.)

M

D

R

M

D

R

ĝrednia páaca tygodniowa
(uwzglĊdniü premie, napiwki,
prowizje, uzasadnioną wartoĞü
wyĪywienia, czynsz itd.)

Nie JeĞli „Tak”:

Tak

Nazwa związku lub numer miejscowy

Zawód

13. Czy wnioskodawca wystĊpowaá o lub otrzymywaá zasiáek dla bezrobotnych przed utratą peánosprawnoĞci?
Tak
Nie
JeĞli wnioskodawca nie wystĊpowaá lub wystĊpowaá o zasiáek dla bezrobotnych, ale go nie otrzymaá po OSTATNIM
PRZEPRACOWANYM DNIU, naleĪy wyjaĞniü wszystkie powody:
14. W okresie niepeánosprawnoĞci objĊtym tym wnioskiem:
A. Czy otrzymuje Pan/Pani páace, wynagrodzenia lub dodatki za rozáąkĊ:
B. Czy otrzymuje lub wystĊpuje Pan/Pani o:
1. Odszkodowanie pracownicze za utratĊ peánosprawnoĞci w związku z pracą:
2. Páatny urlop rodzinny:

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

3. Wypadek pojazdów mechanicznych bez winy (zaznaczyü pole):
Tak
Nie lub obraĪenia cielesne z udziaáem podmiotów trzecich (zaznaczyü pole):
Tak
4. Zasiáek z tytuáu dáugotrwaáej niepeánosprawnoĞci na podstawie federalnej ustawy o ubezpieczeniu spoáecznym (Social Security Act) w zakresie utraty peánosprawnoĞci:

Nie
Tak

JEĝLI ZAZNACZONO ODPOWIEDħ „TAK” W KTÓRYMKOLWIEK PUNKCIE SEKCJI 14, NALEĩY PODAû NASTĉPUJĄCE INFORMACJE:

Mam: otrzymano
/
/
wnioskowano od:
/
/
za okres:
do:
15. Czy w ciągu roku (52 tygodnie) przed utratą peánosprawnoĞci otrzymaá Pan / otrzymaáa Pani zasiáek dla osób niepeánosprawnych za
inne okresy niepeánosprawnoĞci?
Tak
Nie
JeĞli „Tak”, proszĊ wypeániü poniĪsze pola: Páatnik:

od:

/

/

do:

16. Czy w ciągu roku (52 tygodni) przed utratą peánosprawnoĞci otrzymaá Pan / otrzymaáa Pani páatny urlop rodzinny?

JeĞli „Tak”, proszĊ wypeániü poniĪsze pola: Páatnik:

od:

/

/

do:

/
Tak

/

/
Nie

/

Niniejszym wnioskujċ o zasiâek dla osób niepeânosprawnych i poğwiadczam, īe w okresie objċtym tym wnioskiem byâem niepeânosprawny / byâam niepeânosprawna. Jeğli moja niepeânosprawnoğý
zaczċâa siċ w okresie braku zatrudnienia, poğwiadczam, īe byâem bezrobotny / byâam bezrobotna przez ponad cztery (4) tygodnie. Zapoznaâem/zapoznaâam siċ z instrukcjami na stronie 2 niniejszego
formularza i powyīszymi oğwiadczeniami, wâĆcznie z wszelkimi oğwiadczeniami towarzyszĆcymi, sĆ one wedâug mojej najlepszej wiedzy prawdziwe i kompletne.

Data
Podpis wnioskodawcy
Inna osoba moīe siċ podpisaý w imieniu wnioskodawcy tylko wówczas, gdy ma do tego prawne upowaīnienie i gdy wnioskodawca jest niepeânoletni, niepeânosprawny umysâowo lub
ubezwâasnowolniony. W przypadku podpisania przez osobċ innĆ niī wnioskodawca naleīy wydrukowaý poniīsze informacje i wypeâniý oraz zâoīyý formularz OC-110A, Zgoda wnioskodawcy na
ujawnienie dokumentacji dot. odszkodowania pracowniczego (Claimant’s Authorization to Disclose Workers’ Compensation Records).
W imieniu wnioskodawcy
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Adres

Relacja z wnioskodawcą

Nie

CZĉĝû B – OĝWIADCZENIE DOSTAWCY USàUG MEDYCZNYCH (Wypeániü drukowanymi literami lub komputerowo)
OĝWIADCZENIE DOSTAWCY USàUG MEDYCZNYCH MUSI BYû WYPEàNIONE W CAàOĝCI. DOSTAWCA USàUG MEDYCZNYCH MUSI
WYPEàNIû TEN FORMULARZ I ZWRÓCIû GO WNIOSKODAWCY W CIĄGU SIEDMIU (7) DNI OD OTRZYMANIA. W punkcie 7-d naleĪy podaü
szacowaną datĊ. JeĞli niepeánosprawnoĞü zostaáa spowodowana lub wynikáa w związku z ciąĪą, naleĪy w punkcie 9 podaü szacowaną datĊ porodu.
NIEPEàNE ODPOWIEDZI MOGĄ OPÓħNIû WYPàATĉ ZASIàKU.

1. Nazwisko:
2. Páeü:

ImiĊ:

MĊĪczyzna

Kobieta

3. Data urodzenia:

Drugie imiĊ:

/

/

4. Diagnoza/analiza:

Kod diagnozy:

a. Objawy wnioskodawcy:
b. Obiektywne
5. Wnioskodawca hospitalizowany?:
6. Wskazana operacja?:
7.

Tak

Tak

Nie

Nie

/
Do:

/

Od:

a. Typ

/
b. Data

PROSZĉ WPISAû NASTĉPUJĄCE DATY

MIESIĄC

a

Data pierwszego leczenia tej niepeánosprawnoĞci

b.

Data ostatniego leczenia tej niepeánosprawnoĞci

c.

Data, od której wnioskodawca nie byá w stanie pracowaü z powodu tej niepeánosprawnoĞci

/
/

/

DZIEē

ROK

d.

Data, od której wnioskodawca znowu bĊdzie w stanie wykonywaü pracĊ (Nawet w przypadku
wątpliwoĞci proszĊ oszacowaü datĊ. ProszĊ unikaü pojĊü takich jak „nieznana” lub „nieokreĞlona”).

e.

W przypadku ciąĪy naleĪy zaznaczyü pole i wpisaü datĊ
szacowana data porodu LUB
faktyczna data porodu

8. Czy wedáug Pana/Pani opinii niepeánosprawnoĞü ta jest skutkiem obraĪeĔ wynikáych z i w trakcie zatrudnienia lub choroby zawodowej?

Tak

Nie JeĞli „Tak”, czy formularz C-4 zostaá wypeániony dla komisji?

Tak

Nie

OĞwiadczam, Īe jestem:
(lekarz, krĊgarz, dentysta, podiatra, psycholog, pielĊgniarka-poáoĪna)

Nazwisko dostawcy usáug medycznych drukowanymi literami

Adres dostawcy usáug medycznych

Licencja ze stanu

Numer licencji

Data

Podpis dostawcy usáug medycznych

Nr tel.

WNIOSKODAWCA: PROSZĉ UWAĩNIE PRZECZYTAû TE INSTRUKCJE
UWAGA: Nie wolno datowaü i skáadaü tego formularza przed podaną pierwszą datą utraty peánosprawnoĞci. Aby wniosek zostaá
rozpatrzony, czĊĞci A i B muszą byü wypeánione.
1. W przypadku wypeániania tego formularza z powodu utraty peánosprawnoĞci w trakcie zatrudnienia lub w ciągu czterech (4) tygodni od
rozwiązania stosunku pracy wypeániony wniosek naleĪy przesáaü pocztą w ciągu trzydziestu (30) dni do pracodawcy lub ubezpieczyciela
ostatniego pracodawcy. Ubezpieczyciela pracodawcy od niepeánosprawnoĞci moĪna znaleĨü na stronie internetowej Komisji ds. OdszkodowaĔ
Pracowniczych (Workers Compensation Board) za pomocą wyszukiwarki ubezpieczenia dla pracodawców (Employer Coverage Search).
2. W przypadku wypeánienia tego formularza z powodu utraty peánosprawnoĞci po okresie bezrobocia dáuĪszym niĪ cztery (4) tygodnie
wypeániony wniosek naleĪy przesáaü pocztą na adres: Workers’ Compensation Board, Disability Benefits Bureau, 328 State Street,
Schenectady, NY 12305. JeĞli odpowiedĨ na pytanie 14.B.3 brzmi „Tak”, naleĪy wypeániü i zaáączyü formularz DB-450.1.
W przypadku jakichkolwiek pytaĔ na temat wystĊpowania o zasiáek z tytuáu niepeánosprawnoĞci moĪna siĊ skontaktowaü z biurem ds. zasiáków z tytuáu
niepeánosprawnoĞci (Disability Benefits Bureau) dziaáającym przy komisji pod numerem telefonu (800) 353-3092. Dodatkowe informacje moĪna znaleĨü
na stronie internetowej komisji: www.wcb.ny.gov, moĪna równieĪ napisaü do biura ds. zasiáków z tytuáu niepeánosprawnoĞci na adres podany wyĪej.
Powiadomienie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych stanu Nowy Jork (New York Personal Privacy Protection Law) artykuá 6-A ustawy o urzĊdnikach publicznych oraz
federalną ustawą o prywatnoĞci (Federal Privacy Act) z 1974 roku (5 U.S.C. § 552a).
Prawo Komisji ds. OdszkodowaĔ Pracowniczych (Komisja) do Īądania od wnioskodawców podania danych osobowych, w tym numeru ubezpieczenia spoáecznego, wynika z uprawnienia do
prowadzenia dochodzenia przez KomisjĊ na mocy § 20 ustawy o odszkodowaniach pracowniczych (Workers’ Compensation Law, WCL) oraz jej wáadzy administracyjnej zgodnie z § 142 WCL.
Informacje te są gromadzone w celu zapewnienia pomocy Komisji podczas dochodzenia i zarządzania wnioskami w najbardziej korzystny sposób oraz jako pomoc w utrzymaniu rzetelnej dokumentacji
dotyczącej wniosku. Podanie numeru ubezpieczenia spoáecznego Komisji jest dobrowolne. W przypadku braku numeru ubezpieczenia spoáecznego na tym formularzu nie jest nakáadana Īadna kara;
nie bĊdzie to skutkowaü odrzuceniem wniosku ani zmniejszeniem zasiáku. Komisja bĊdzie chroniü poufnoĞü wszystkich danych osobowych, które znajdują siĊ w jej posiadaniu, ujawniając je wyáącznie
w procesie wypeániania oficjalnych obowiązków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowymi i federalnymi.
POWIADOMIENIE ZGODNE Z USTAWĄ HIPAA – W celu rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie pracownicze lub zasiáek z tytuáu niepeánosprawnoĞci, zgodnie z przepisami ustaw WCL 13-a(4)(a) oraz
12 NYCRR 325-1.3, jest wymagane, aby dostawcy usáug medycznych regularnie wypeániali raporty medyczne lub lecznicze dla Komisji oraz ubezpieczyciela lub pracodawcy. Zgodnie z artykuáem 45
CFR 164.512 te wymagane przez prawo raporty medyczne są zwolnione z ograniczeĔ nakáadanych przez ustawĊ HIPAA na ujawnianie informacji zdrowotnych.
Ujawnienie informacji: Komisja nie ujawnia Īadnych informacji na temat sprawy Īadnej nieupowaĪnionej stronie bez uzyskania zgody. W przypadku zgody na ujawnienie informacji nieupowaĪnionej
stronie naleĪy záoĪyü oryginalny, podpisany formularz OC-110A, Zgoda wnioskodawcy na ujawnienie dokumentacji dot. odszkodowania pracowniczego (Claimant’s Authorization to Disclose Workers’
Compensation Records) przed Komisją lub w formie oryginalnego, podpisanego, poĞwiadczonego notarialnie pisma ze zgodą. MoĪna siĊ skontaktowaü telefonicznie z lokalnym biurem WCB w celu
przesáania formularza OC-110 A lub pobraü go ze strony internetowej www.wcb.ny.gov. MoĪna go znaleĨü w czĊĞci formularze (Forms) na stronie internetowej „List of All Common Workers’
Compensation Board Forms”. Wypeániony formularz zgody naleĪy wysáaü na adres podany powyĪej.
Pracodawca lub ubezpieczyciel, dowolny pracownik, poĞrednik lub osoba dziaáająca w imieniu pracodawcy lub ubezpieczyciela, która ĝWIADOMIE SKàADA FAàSZYWE ZEZNANIA LUB
OĝWIADCZENIA w ramach istotnych faktów dotyczących zgáoszenia, dochodzenia lub korekty wniosku o dowolne Ğwiadczenie lub páatnoĞü zgodnie z tym rozdziaáem w celu unikniĊcia páatnoĞci lub
Ğwiadczenia, BĉDZIE UZNANA WINNĄ PRZESTĉPSTWA I BĉDZIE PODLEGAû POWAĩNYM GRZYWNOM I KARZE WIĉZIENIA.
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