co firma, firma ta musi zapewnić pracownikom
ubezpieczenie odszkodowawcze, które obejmuje
stan Illinois dla tych pracowników.
Jeśli pracownik z firmy spoza stanu odniesie
obrażenia, wykonując pracę w Illinois, posiada
prawo do dochodzenia roszczenia w Illinois.
Wyłącznie polisa w ramach pracowniczego
ubezpieczenia odszkodowawczego, która
obejmuje zasięgiem Illinois jest ważna.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.iwcc.il.gov
Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza
informacja nie stanowi pełnej prezentacji
postanowień ubezpieczenia w ramach ustawy o
pracowniczych ubezpieczeniach
odszkodowawczych. W celu uzyskania
dodatkowych informacji sugerujemy
skontaktować się z adwokatem posiadającym
wiedzę na temat pracowniczych ubezpieczeń
odszkodowawczych.

Zgodność z pracowniczymi
ubezpieczeniami
odszkodowawczymi
Informacje w skrócie
dla pracowników

STAN ILLINOIS

KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH
UBEZPIECZEŃ
ODSZKODOWAWCZYCH
DZIAŁ DS. ZGODNOŚCI Z
UBEZPIECZENIAMI
100 W. Randolph St., Suite 8-200
Chicago, IL 60601
(312) 814-6611

Pracownicze ubezpieczenia odszkodowawcze: to PRAWO.
Ilu pracowników musi zatrudniać pracodawca,
aby podlegać pod postanowienia ustawy?
Jeśli pracownik posiada jednego pracownika,
nawet zatrudnionego w niepełnym wymiarze
godzin, pracownik ten musi uzyskać
pracownicze ubezpieczenie odszkodowawcze.
Czy istnieje okres oczekiwania, po upłynięciu
którego pracownik zostaje objęty
ubezpieczeniem?
Nie. Od momentu zatrudnienia pracownicy są
objęci postanowieniami ustawy i muszą zostać
ubezpieczeni.
Czy pracownicy będący członkami rodziny
muszą zostać ubezpieczeni?
Tak, chyba że:
1.

Są oni faktycznymi urzędnikami korporacji

lub
2. Pracują w przedsiębiorstwie rolniczym,
które zatrudnia pracowników przez mniej niż
400 dni roboczych na kwartał w poprzedzającym
roku kalendarzowym, z wyłączeniem godzin
pracy, w których małżonek pracownika lub inny
członek najbliższej rodziny przebywa wraz z
pracownikiem.

Istnieje również możliwość wyszukania
informacji na temat objęcia ubezpieczeniem
online na stronie www.iwcc.il.gov/. Należy
skorzystać z linku „Insurance” (ubezpieczenia) i
postępować zgodnie z instrukcjami. Można
także skontaktować się z nami pod nr telefonu
312/814-6611.
Mój pracodawca nie posiada pracowniczego
ubezpieczenia odszkodowawczego. Co
powinienem zrobić?
W przypadku posiadania podejrzeń, że
pracodawca nie posiada ubezpieczenia należy
przeszukać naszą bazę danych pod adresem
www.iwcc.il.gov/, wysłać do nas wiadomość email na adres
wcc.inscompquestions@illinois.gov, lub
skontaktować się telefonicznie pod nr 312/8146611; numer bezpłatny na terenie Illinois
866/352-3033.
Spróbujemy określić ubezpieczyciela; jeśli nie
znajdziemy dowodów objęcia polisą, poprosimy
pracodawcę o przedstawienie dowodu
ubezpieczenia bez podawania nazwiska
informatora.
Czy przekazując zgłoszenie na temat mojego
pracodawcy muszę podawać nazwisko?

Skąd mam wiedzieć, czy mój pracodawca
posiada pracownicze ubezpieczenie
odszkodowawcze?

Nie. Każda osoba dokonująca zgłoszenia może
pozostać anonimowa.

Zgodnie z prawem pracodawca musi zamieścić
wypełnione powiadomienie o pracowniczych
ubezpieczeniach odszkodowawczych w
widocznym miejscu w każdym zakładzie pracy.
Pracownicy mają prawo znać te informacje.

Czy mój plan grupowego ubezpieczenia
zdrowotnego lub ubezpieczenie na wypadek
inwalidztwa obejmuje przypadki określone w
pracowniczym ubezpieczeniu
odszkodowawczym?

Nie. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne na
wypadek inwalidztwa, odpowiedzialności cywilnej
ogólnej, na wypadek inwalidztwa lub
ubezpieczenia mienia nie obejmują zobowiązań w
ramach pracowniczych ubezpieczeń
odszkodowawczych. Wyłącznie pracownicze
ubezpieczenie odszkodowawcze spełnia te
wymagania. Polisa musi zostać zakupiona od
ubezpieczyciela upoważnionego do zawierania
pracowniczych ubezpieczeń odszkodowawczych na
terenie Illinois.
Czy mój pracodawca może potrącać pieniądze z
mojej wypłaty na rzecz pracowniczego
ubezpieczenia odszkodowawczego?
Nie. Pracodawca nie może obciążać w żaden
sposób pracownika za zasiłki lub premie w
ramach pracowniczego ubezpieczenia
odszkodowawczego.
Czy firma spoza stanu musi zapewnić
pracownikom z Illinois pracownicze
ubezpieczenie odszkodowawcze?
Prawo stanu Illinois obejmuje:
* Osoby, które podczas zatrudnienia odniosły
obrażenia na terenie Illinois lub
* Osoby, których praca jest głównie
wykonywana na terenie Illinois lub
* Osoby, których umowa zatrudnienia została
zawarta na terenie Illinois.
Jeśli firma spoza stanu prowadzi działalność za
pomocą swoich pracowników na terenie Illinois,
tj. wykonuje dowolne prace w Illinois, nawet
jeśli pracownicy mieszkają w tym samym stanie

