agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS - jak je
uzyskać?
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Jeśli jesteśmy ubezpieczeni, nasza rodzina powinna otrzymać
odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS. Ale pamiętajmy
o procedurach, których niedopełnienie może spowodować, że pieniędzy nie
otrzymamy. Jak uzyskać pieniądze?
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Aby dostać odszkodowanie musimy pamiętać o zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów
– w tym dokumentacji medycznej!

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej, przysługuje w dwóch przypadkach.
Po pierwsze, gdy rolnik lub domownik doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu.
Oczywiście brane pod uwagę są tylko te zdarzenia, które można zakwalifikować jako wypadek przy
pracy rolniczej lub rolniczą chorobę zawodową. Po drugie rodzina rolnika może otrzymać pieniądze
od KRUS, gdy w skutek choroby zawodowej albo wypadku przy pracy rolniczej, ubezpieczony
umrze.
Odszkodowanie nie zostanie przyznane, gdy wypadek spowodował sam rolnik – umyślnie lub
w skutek rażącego niedbalstwa. Ubezpieczony nie może też w momencie zdarzenia być pod
wpływem alkoholu, środków psychotropowych, środków odurzających, które mogły przyczynić się do
wypadku.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS
(…) rodzina rolnika może otrzymać pieniądze od KRUS, gdy w skutek choroby zawodowej
albo wypadku przy pracy rolniczej, ubezpieczony umrze.

To, jak należy postępować, gdy na terenie gospodarstwa rolnego, doszło do wypadku, reguluje
ustawa. Według jej zapisów zdarzenie trzeba zgłosić nie później niż przed upływem 6 miesięcy od
wypadku. Mamy też obowiązek zabezpieczyć miejsce i wskazać świadków. Poza tym pamiętajmy
o gromadzeniu niezbędnej dokumentacji. To jest pierwszy etap całej procedury. Następnie dojdzie do
sporządzenia protokołu powypadkowego. Można do niego zgłaszać pewne uwagi i wątpliwości.
Na podstawie dotychczasowych działań, pracujący dla KRUS lekarze orzekający, określą stopień
uszczerbku na zdrowiu. Aby medyk mógł dokonać tego w sposób precyzyjny, z uwzględnieniem
wszelkich szczegółów, potrzebna jest pełna dokumentacja medyczna. Ale nie jest ona jedyną
podstawą oceny – poszkodowany powinien przygotować się na badanie.
Często zdarza się, że rolnicy nie są zadowoleni z orzeczenia lekarzy. Dlatego też istnieje
możliwość odwołania się do komisji lekarskiej od decyzji osób orzekających. Mamy na to 14 dni
od dnia doręczenia wpisu z treści decyzji. Jednak opinia, którą podejmie komisja będzie już
ostateczna w kontekście ustalenia, a następnie wypłacenia odszkodowania. Dla osób wciąż
niezadowolonych – możemy odwołać się do Sądu Rejonowego.
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