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Безпечність та здоров’я  
під час навчання
Законодавче страхування студентів  
від нещасних випадків



Безпечність та 
здоров’я під час 
навчання
Одним із завдань обов’язкового страхування від 
нещасних випадків є використання всіх підходящих 
засобів для запобігання нещасним випадкам і 
загрозам здоров’ю студентів.

Компетентні страхові компанії від нещасних 
випадків консультують університети з питань 
безпеки та здоров’я, забезпечують ефективну 
першу медичну допомогу, підтримують програми 
з безпеки та здоров’я та контролюють виконання 
профілактичних заходів.

Хто є застрахований?

Усі студенти в законодавчому порядку застраховані 
від нещасних випадків відповідно до Кодексу 
соціального страхування VII (SGB VII), якщо вони 
належним чином зараховані до визнаного державою 
університету, коледжу, технічного чи приватного 
університету. Витрати на страхове покриття несуть 
федеральні землі, муніципалітети та муніципальні 
асоціації. Оформлення приватного страхування 
від нещасних випадків не впливає і не замінює 
обов’язкового страхування від нещасних випадків.

Коли виникає страхове покриття?

Страхове покриття існує в усіх ситуаціях, які 
входять до організаційної сфери відповідальності 
університету. Тому має бути прямий просторовий 
і часовий зв’язок із курсом. Сюди також входять 
заходи, які університет планує, оголошує та реалізує.
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Наприклад, застрахованими є заходи:

• Відвідування лекцій, семінарів та вправ
• Відвідування бібліотек університету та коледжу
• Участь в екскурсіях по країні та за кордоном
• Участь в університетських видах спорту

Наприклад, не застрахованими є:

• Навчальна робота за межами університету, 
наприклад, навчальні групи чи самонавчання вдома

• приватні навчальні поїздки
• приватні заходи на території університету, 

наприклад, відвідування їдальні



... а якщо трапиться нещасний випадок?

У разі нещасного випадку необхідно якомога швидше 
повідомити про це відповідальний офіс університету. 
Метою звітів про нещасний випадок є інформування 
страхової установи про те, що настав можливий 
страховий випадок. Також повідомляти про нещасні 
випадки на дорозі. Якщо після нещасного випадку 
необхідно звернутися до лікаря, пред’являти картку 
медичного страхування чи надавати інформацію про 
приватне медичне страхування не потрібно. Достатньо 
повідомити медперсоналу, що нещасний випадок 
пов’язаний із відвідуванням університету. Виставлення 
рахунків здійснюється безпосередньо у відповідальній 
установі страхування від нещасних випадків.



Що здійснює обов’язкове страху-
вання від нещасних випадків?
Обов’язкове страхування від нещасних випадків є 
частиною соціального забезпечення в Німеччині. 
Перевізниками є професійні асоціації та страхові 
компанії від нещасних випадків. Усі утриманні 
працівники, учні, студенти, діти в дитячих установах 
та дитячих садках, а також волонтери, як правило, 
автоматично застраховані від наслідків нещасних 
випадків на роботі, у школі та на дорозі, а також від 
професійних захворювань. Це стосується загалом 
близько 65,7 мільйонів застрахованих осіб у сфері 
загального страхування від нещасних випадків і 
17,6 мільйонів застрахованих дітей у дитячих садках 
або дитячих установах, школярів та студентів у 
Німеччині. (станом на 2018 рік)

У разі нещасного випадку професійні асоціації та 
страховики від нещасних випадків зобов’язуються 
до оптимальної та індивідуально адаптованої 
реабілітації. Вони підтримують процес одужання 
та реінтеграцію в повсякденне життя всіма 
відповідними засобами:
• Відновлювальне лікування 

Окрім лікування сюди також входять ліки та 
засоби правового захисту, а також транспортні та 
проїзні витрати.

• Професійна та соціальна реабілітація 
До них, серед іншого, входять технічні посібники 
для роботи, автотранспорт і допомога на житло 
або інтеграційні гранти.

Крім того, обов’язкове страхування від нещасних 
випадків сплачує, наприклад:
• Допомога в разі втрати заробітку
• Перехідна надбавка для пільг за участь у 

трудовому житті
• Пенсія застрахованим особам із постійним 

ушкодженням здоров’я
• Допомоги у випадку втрати годувальника



У цій інформації можуть бути представлені лише 
найосновніші положення. Ваш відповідальний 
страховий заклад охоче надасть вам додаткову 
інформацію.

Додаткова інформація:  
www.dguv.de (Webcode d1693) 
www.dguv.de (Webcode d1980)

Імпресум (вихідні дані)

 
Видавництво:  
Німецьке законодавче страхування від нещасних 
випадків (DGUV)

Глінкаштрассе 40
10117 Берлін
Телефон: 030 13001-0 (комутатор)
Електронна пошта: info@dguv.de
Інтернет: www.dguv.de

https://www.dguv.de/de/versicherung/versicherte_personen/kinder/studierende/index.jsp
https://www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.jsp
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