מעלדונג ַאז איר קענט זיין פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר מעדיציניש קָאסטן אין פַֿאל פֿון דורכפַֿאל פֿון ּפרָאצעסָ ,אדער אויב
דער פַֿארגיטיקונג פָֿאדערן איז דיסַאללָאוועדָ ,אדער אויב די העסקעם לויט צו  WCL §32איז באַוויליקט.
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איר קענט ווערן געמאַכט פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די מעדיציניש הוצאות פֿון בַאהַאנדלונג ֿפַאר אייער קרַאנקיי ַט ָאדער צושטַאנד
מיט די געזונט זָארגן פּראָװידער אויף דער רשימה אונטן אויב ( )1איר ֿפַאלט דורך יי ַןצושאַ פֿן די פָֿאדערן ֿפַאר אַרבעטער
פַֿארגיטיקונג ָאדער ( )2עס איז באשלאָסן דורך די אַרבעטער פַֿארגיטיקונג בָארד ַאז די קרַאנקייט ָאדער צושטַאנד ווָאס
פֿאַרלאַנגט בַאהַאנדלונג איז נישט אַ רעזולטַאט פֿון אַ פַֿארגיטיקונג אַרבעטפּלאַץ צופַֿאל ָאדער ַאקיאַ ּפיישַאנַאל קרענק ָאדער
( )3אויב ַאן העסקעם איז ויסגעפֿירט דורך אייר און באַוויליקט לויט צו אַרבעטער פַֿארגיטיקונג געזעץ § 32אין ווָאס איר זאָגט
אָפּ אייער רעכט צו מעדיציניש בענעפֿיץ פֿון די אַרבייטער פַֿארגיטיקונג פֿאַרזיכערער/זעלבסט-פַֿארזיכערט בַאלעבָאס ֿפַאר
בַאהַאנדלונג/דינסטע דורכגעקָאכט נָאך די דַאטע ווָאס די העסקעם איז באַוויליקט געװאָרן .אויב איינער פֿון די אויבן געשעענישן
קומט פֿאַר ,דער ּפראָוויידער קען שיקן אייך אַ רעכענונג גליי ַך ַאנשטָאט פֿון דער בַאלעבָאס ָאדער פַֿארזיכערונגס טרעגער ,און איר
וועט זיין פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די ּפראָוויידערז אָ ּפצָאלן ֿפַאר די צוגעשטעלטן דינסטע.
איך דערקען דערמיט ַאז איך האָב געלייענט די אויבן און האָב פארשטאנען די צושטאנדן אונטער וועלכע איך קען ווערן
פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר צָאלונג.
כסימע פֿונעם פֿאָדערער __________________________________________ :דַאטע____________________ :
נאָמען און אַדרעס פֿונעם פּראָװידער____________________
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צו די פֿאָדערער
אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד רעגולאַציע  325-1.23דערלויבט אייער געזונט זָארגן פּראָװידער צו בעטן ַאז איר אונטערשרייבט דעם -9 Aנָאטיץ .דורך אונטערשרייבן
דעם ָאנזָאג ,איר בַאשטעטיקט אייער פֿליכט צו צָאלן די אָפּזאָלן פֿונעם פּראָװידער ֿפַאר די דינסטע ווָאס איר האָבט בַאקומען אויב עס שטעלט זיך אויס ַאז ַאזאַ אָ ּפזָאלן
זענען נישט לעגַאל פֿאַרלאַנגט צו זיין בַאצָאלט דורך אייער בַאלעבָאס ָאדער זיין אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס פַֿארזיכערונגס טרעגער און אויב ַאזאַ אָ ּפזָאלן זענען נישט
באדעקט דורך אַנדערע פַֿארזיכערונגן .דער בַאלעבָאס ָאדער ֿפַארזיכערער קען נישט זיין פֿאַרלאַנגט צו צָאלן די אָפּצאָלן פֿונעם פּראָװידער אויב ,לעמָאשל ,איר פַֿאלט
דורך פָֿארצולייגן אַ פָֿאדערן ֿפַאר אַרבעטער פַֿארגיטיקונגָ ,אדער ֿפַאלט דורך צו געבן צו וויסן אייער בַאלעבָאס פֿון אייער שָאדן ָאדער קרַאנקיי ַטָ ,אדער ֿפַאלט דורך ָאנטייל
צו נעמען אין אַ בָארד פֿאַרהער אויב אייער בַאלעבָאס רופֿט ַארויס אייער רעכט צו בענעפֿיץ .אפֿילו אויב איר מַאךט ַאלע פֿארלאנגטן השתדלות צו ענערגיש פֿירן יי ַער
פָֿאדערן ,דיאַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד קען נָאך געֿפינען ַאז איר זענט נישט באַרעכטיגט צו באַקוםען בענעפֿיץ .אין ַאזאַ פֿאלן ,די מעלדונג רעקָאמענדירט יי ַער געזונט
ּפרַאוויידער ַאז איר בַאשטעטיקט יי ַער פּערזענלעכע ַאכריי ַעס ֿפַאר צָאלונג פֿון זיין/איר רעכענונגען.
אַרבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ סעקציע 32
די  A-9נָאטיץ דעקט אויך ֿפַאלן ווען א קלַאימַאנט מיט ַאן עקזיסטירנדיקער גילטיקער אַרבעטער פַֿארגיטיקונג ֿפַאל קומט צו אַן אַפּמאך מיט זַײן בַאלעבָאס אדער זיין
ֿפארזיכערונג טרעגער ווָאס לייגט אויס זיין ֿפַאל אין איינקלאנג מיט סעקציע  32פֿונעם אַרבעטער קאָמפּענסאַציע געזעץ .א סעקציע  32העסקעם קען ַאריי ַננעמען אַ טניי ַ
ווָאס באַפֿרייט דעם בַאלעבָאס ָאדער פֿאַרזיכערער פֿון די ַאכריי ַעס צו צָאלן קומענדיקע מעדיציניש רעכענונגן ֿפַארבונדן מיט דעם פַֿאל .אייער געזונט זָארגן ּפרַאוויידער
קען יי ַך פֿרעגן צו ונטערשריי ַבן דעם  A-9נָאטיץ צו מאַכן זיכער ַאז איר בַאשטעטיקט יי ַער פּערזענלעכע ַאכריי ַעס ֿפַאר צָאלונג פֿון זיין/איר רעכענונגען אויב איר האָט
אָ ּפגעזָאגט פֿון יי ַער רעכט צו קומענדיקע מעדיציניש בענעפֿיץ אונטער אַ סעקציע  32העסקעם.
אויב איר הָאט ֿפראגן ,קָאנטַאקטירט יי ַער ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט געהער פֿארשטייער ,אויב איר הָאט ַאזאַ  .איר קענט אויך קָאנטַאקטירן יי ַער ָארטיקעס דיסטריקט
ביוראָ פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד.
צו די געזונט זָארגן ּפרַאוויידערז
דָאס מעלדונג איז בדעה צו מיטטיילן דעם קלַאימַאנט פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונג ַאז ער/זי קען זיין פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר צָאלונג .דער דורכפַֿאל פֿון די פָֿאדערער צו
ונטערשריי ַבן דעם פָֿארעם טוט נישט באַ פֿריי ַען די פּראָװידער פֿון די פֿליכט צו מיי ַכל די פָֿאדערן ,און עס טוט אויך נישט אָ ּפזָאגן די ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט פֿונעם פָאדערער
ֿפַאר צָאלונג.
הַאלטעט די ָאריגינעל פֿון דעם פָֿארעם ֿפַאר יי ַער רעקָארדס און געבט אַ קאָ ּפיע צו די קלַאימַאנט .איר זאלט נישט צולייגן אַ פֿאָדערן מיט די אַרבעטערס פַֿארגיטיקונג
בָארד .איר וועט בַאקומען נָאטיצן פֿון בַאשלוסן אין ווָאס די קָאמּפענסַאביליטי פֿון אַ פָֿאדערן ,דערלויבעניש פֿון בַאהַאנדלונג ָאדער צָאלונג פֿון מעדיציניש רעכענונגען איז
ַאריי ַנגערעכנט .איר וועט אויך זיין געבן צו וויסן אויב דער קלַאימַאנט לייגט פָאר אַ סעקציע  32העסקעם מיט די בָארד ֿפַאר הַאסקָאמע .שיקט נישט קיין רעכענונג צו דעם
פָֿאדערער סיי ַדן און ביז איר האָט בַאקומען אַ בָארד בַאשלוס ווָאס געפֿינעט ַאז  )1פָֿאדערער איז דורכגעפֿאַלן יי ַנצושאַ פֿן די פָֿאדערןָ ,אדער  )2די קלאָג איז געלייקנט,
ָאדער  )3די בַאהַאנדלונג איז נישט קַאוזַאלי שיי ַכות צו די ַארבעט שָאדןָ ,אדער  )4אַ סעקציע  32העסקעם באַפֿרייענדיק די פֿאַרזיכערער פֿון ַאכריי ַעס ֿפַאר מעדיציניש
בַאהַאנדלונג איז באַוויליקט.
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פֿאַרשריבן דורך דעם פֿאַרזיצער פֿון די אַרבעטער
פַֿארגיטיקונגס בָארד שטַאט פֿון ניו יארק
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