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Охорона здоров'я для вас та вашої родини 

Ви працівниця або працівник у сфері сільського господарства? Ви понесли 
витрати на медичні спеціалізовані обстеження чи/або хірургічне втручання? 
Для вас або для вашої родини? На допомогу приходить FISA (Додатковий фонд 
медичного страхування працівників сільського господарства та квітництва). 
Цей важливий інструмент, який втілюється через трудовий договір, 
надзвичайно корисний для вас та для вашої родини у випадку проходження 
медичних обстежень, госпіталізації або нещасного випадку на роботі.  
FISA гарантує всім працівникам сільського господарства та квітництва, 
а також членам їхніх сімей, надання додаткового страхування до послуг 
Національної служби охорони здоров'я, в тому числі економічну допомогу, яка 
є дуже корисною у скрутні моменти.
Завдяки трудовому договору, укладеному нашою профспілкою, вартість 
послуги FISA повністю покладено на роботодавців. Працівники не 
сплачують ніяких внесків для того, щоб приєднатись до Фонду, тому 
його послуги є бескоштовними. 

Послуги Eban 
Організація Eban (Національна двостороння сільськогосподарська організація), 
заснована представницькими органами та передбачена трудовим договором, 
надає також низку послуг для підтримки стабільного доходу. Працівники сільського 
господарства, наймані на безстроковий термін, що працюють у компаніях, які в 
повному обсязі сплачують внески в Eban, мають право на такі виплати: 
• Звільнення: працівники звільнені в останньому кварталі поточного року 

мають право, впродовж трьох місяців, на 30% мінімальної заробітної плати, яка 
передбачена трудовим договором для працівників 2-ї категорії;  

• Материнство/Батьківство: при факультативній відпустці по догляду (відпустці 
по догляду за членами сім'ї) працівники мають право, впродовж шести місяців, 
на 40% мінімальної заробітної плати, яка передбачена трудовим договором для 
працівників  2-ї категорії; 

• Онкологічні захворювання: при перебуванні у неоплачуваній відпустці (статті 
60 і 61 Національного колективного трудового договору), працівники мають 
право, впродовж шести місяців, на 80% мінімальної заробітної плати, яка 
передбачена трудовим договором для працівників 2-ї категорії; 

• Жертви гендерного насильства: жінки, включені до програми боротьби з 
гендерним насильством та які використовують додаткову відпустку, мають 
право, впродовж двох місяців після закінчення передбачених законом 
оплачуваних трьох місяців, на 100% мінімальної заробітної плати, яка 
передбачена трудовим договором для працівників 2-ї категорії.

Додаткові медичні послуги, які надаються Фондом: 

Для всього складу сім’ї 
• Госпіталізація з або без хірургічного втручання 
• Компенсація у зв’язку  з пологами без кесаревого розтину 
• Хірургія одного дня або лікування онкологічних захворювань (хіміотерапія, 

кобальт-терапія, променева терапія) та діаліз 
• Амбулаторна хірургія у відділеннях дерматології та офтальмології 
• Високоспеціалізовані клінічні аналізи (МРТ, аксіальна комп'ютерна 

томографія і т.д.)
• Реабілітаційні фізіотерапевтичні процедури внаслідок травми чи 

специфічних хвороб 
• Медичні ортопедичні та акустичні протези/апарати 
• Стоматологічне лікування в результаті нещастного випадку 

Для отримання додаткової інформації звертайтесь до FAI CISL

Для отримання додаткової інформації звертайтесь до FAI CISL

Лише для застрахованого працівника 
• Фізична недієздатність
• Нещасні випадки
• Аналізи крові
• Спеціалізовані медичні обстеження 
• Фізіотерапія, кінезотерапія, кардіологічна та нейромоторна реабілітація 

після госпіталізації через хворобу або нещасний випадок.
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