ר:
סאָציאַל זיכערהייט נומע 

ט
נאָמען פֿון קלַאימַאנ 

ניו יארק סטעיט אַרבעטער'ס פַֿארגיטיקונג רַאט ,דיסעביליטי בענעפי ץ ביורא
פֿארעם  ,DB-450.1דערקלערונג פֿון קלַאימַאנט וועגן ניט-שולד ָאדער פּערזענלעך שָאדן
ינסטרַאקשַאנז ֿפַאר קלַאימַאנט :פַֿארענדיקט דעם פָֿארעם אויב איר זענט געווען פַֿארקריּפלט נָאך מער ווי פיר ( )4ווָאכן און איר הָאט אנגעוויזן אויף פָֿארם דב -450
ַאז ײער דיסַאביליטי קען זיין דער רעזולטַאט פֿון אַ שָאדן וועגן אַ מָאטָאר פָֿארמיטל צופַאל ָאדער די נעגלַאדזשַאנס ָאדער פַֿאלש טאָן פֿון אַ דריט ּפַארטיי ,למשל אַ
מענטש ,אַ פירמע ,אַאז''וו.
ר פֿארזיצער פֿון די ַארבעטער פַֿארגיטיקונג רַאט קען נעמען אַ היּפָאטעק ,אין די סומע פֿון בענעפיץ בַאצָאלט
אָּפטיילונג  227פֿון די דיסַאביליטי בענעפיץ געזעץ גיט ַאז דע 
צו איר ,קעגן די רעוועך פון קיין אָ ּפזוך איר קען בַאקומען פון אַ דריט ּפַארטיי ,צי דורך ײך ,ויסגליי ַך ָאדער ַאנדערש.
די געזעץ טוט צושטעלן ַאז איר עפשער קענט פַֿארלירן ײער רעכט צו דיסַאביליטי בענעפיץ און איר וועט עפשער זיין פֿארלאנגט צוריקצוצָאלן צָאלונגען ווָאס זענען שוין
געשיקט װָארן צו ײך אויב איר:
 .1נעמט ָאן אָ ּפמַאך פֿון אַ דריט ּפַארטיי אין אַ סומע ווייניקער ווי די בענעפיץ צוגעשטעלט דורך די דיסַאביליטי בענעפיץ געזעץָ ,אן די געשריבן צושטימען פֿון דעם
ֿפארזיצער פֿון די ַארבעטער פַֿארגיטיקונג רַאט.
 .2אונטערשרַײבט סיי וועלכע אָ ּפזָאג ָאדער באַפֿרַײונג פֿון ייער פָֿאדערן קעגן אַ דריטע פּארטיי ,נישט קיין חילוק צי איר הָאט באקומען קיין צָאלונג ָאדער נישט.
איר מוזט פַֿארענדיקן דעם פָֿארעם און פָֿארלייגן עס מיט ײער געענדיקט DBַ 450-אזוי ַאז עס וועט זיין קיין פַֿארהַאלטן אין די צָאלונג פֿון ײער דיסַאביליטי בענעפיץ.
קלַאימַאנט'ס דערקלערונג וועגן ומגליק
ָ .2ארט פֿון ומגליק (געבט אַן די גַאנץ ַאדרעס ,שטָאט ,מעדינעּ ,פָאסט קָאד)

 .1דאַטע פֿון ומגליק

 .3יבה פֿון ומגליק:
.4

 מָאטָאר פָֿארמיטל

ַ אנדערער

ַ ארבעטער פַֿארגיטיקונג




 .aהָאט איר ָאנגעהויבן ַאקציעס קעגן ַאזאַ ּפַארטיי?
 .bאויב "ניין" ,זענט איר אויסן צו ָאנהייבן ַאזאַ ַאקציע?




יא
יא

ניין
ניין

אויב "יא" ,ביטע געבט די נָאמען און ַאדרעס פֿון די ּפַארטיי (ָאדער ּפַארטייען):

 .5אויב איר הָאט ריטיינעד ַאן ַאדווָאקַאט ,ביטע צושטעלן די פֿאלגענדע אינֿפָארמַאציעס:
טעלעפָאן נומער:

אַדוואָקאַט נאָמען און אַדרעס



 .6הָאט איר בַאקומען ַאן ויסגליי ַך ֿפַאר ײער שָאדן?

יא



ניין
טָאג פֿון ויסגליי ַך:

אויב "יא" ,ביטע צושטעלן פּרטים :סומע פֿון ויסגליי ַך ()$

 .7הָאבט איר בַאקומען אַ צָאלונג ֿפַאר מעדיציניש זָארג אַנדערע ווי ֿפון ײער אייגענע פַֿארזיכערונג ָאדער געזונט ּפלַאן?



יא



ניין

אויב "יא" ,ביטע צושטעלן נָאמען און ַאדרעס פֿון פַֿארזיכערונגס-טרעגער ָאדער אַנדערע ּפַארטיי װָאס װעט צָאלן

מָאטָאר פָֿארמיטל ומגליק  -פַֿארענדיקן דעם אָ ּפטיילונג און צולייגן MV ,104-באַריכט פֿון ומגליק ָאדער ּפָאליציי ַ באריכט פֿון ומגליק
 .8צי איר פָֿאדערט/בַאקומט ָאדער אויסן צו פָֿאדערן/בַאקומען בענעפיץ פֿון ניט-שולד פַֿארזיכערונג?
איז אַ געשעפֿט פָֿארמיטל אריינגעמישט געווען:



יא

 ניין



יא

 ניין

אויב יא ,נעמט איר ַאקציע קעגן אַ דריט ּפַארטיי:



יא



ניין

אויב "ניין" ,ביטע דערקלערט.

דערקלערונג:

ַאנטשיידיקונג ֿפַאר אַנדערע פּערזענלעכע שאָדן ַאריי ַנציענדיק אַ דריט פּארטיי
 יא



 .9איז די ּפַארטיי פַֿארזיכערט ֿפַאר ַאזאַ ַאקציע?
נָאמען און ַאדרעס פֿון פַֿארזיכערונגס-טרעגער:

פּאליסי# 

 ניין
 יא
 .10זענט איר געווען פַֿארזיכערט ֿפַאר דעם ומגליק?
אויב "יא" ,ביטע געבט אַן דעם נָאמען און ַאדרעס פֿון פַֿארזיכערונגס-טרעגער

פּאליסי# 

ניין

דערמיט בַאוויי ַז איך ַאז די ֿפריערדיקען דערקלערונגעןַ ,אריי ַנגערעכנט בַאגלייטעטע דערקלערונגען ,זענען ,לויט מיין בעסטער וויסן ,עמעסדיק און גַאנץ.
כסימע ֿפון קלַאימַאנט:
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דַאטע:
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