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Fundusz świadczy następujące usługi zdrowotne uzupełniające:

Dla całej rodziny:
• Hospitalizacja z i bez zabiegu chirurgicznego
• Odszkodowanie za poród bez cięcia cesarskiego
• Dzienny Oddzial chirurgiczny lub opieki i leczenia chorób onkologicznych 

(chemioterapia, kobaltoterapia, radioterapia) oraz dializy
• Zabieg chirurgiczny ambulatoryjny dermatologiczny oraz okulistyczny
• Badania wysokospecjalistyczne (rezonans magnetyczny, TK, itp.)
• Zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne wskutek wypadku lub określo-

nych patologii
• Protezy/akcesoria medyczne ortopedyczne i akustyczne
• Leczenie stomatologiczne w wyniku wypadku

Usługi Eban 

Eban (Krajowa agencja dwustronna ds. rolnictwa), ustanowiona przez partnerów 
społecznych w rolnictwie zgodnie z krajowym układem pracy przewiduje, między 
innymi, serię usług dla wsparcia dochodów. Robotnicy rolni zatrudnieni na czas 
nieokreślony przez gospodarstwa rolne na bieżąco z wpłatą należnych składek na 
rzecz EBAN, mają prawo do następujących świadczeń:
• Wypowiedzenie: jeżeli ich umowa została wypowiedziana w ostatnim kwartale 

roku, są uprawnieni do 30% minimalnego poziomu wynagrodzenia drugiej grupy 
narodowego zbiorowego układu pracy przez trzy miesiące;

• Macierzyństwo/Ojcostwo: na dobrowolnym urlopie (urlop wychowawczy) są 
uprawnieni do 40% minimalnego wynagrodzenia drugiej grupy narodowego 
zbiorowego układu pracy przez sześć miesięcy;

• Zaburzenia onkologiczne: na bezpłatnym urlopie (art. 60 i 61 CCNL - Włoskiego 
Narodowego Układu Zbiorowego Pracy) są uprawnieni do 80% minimalnego 
wynagrodzenia drugiej grupy narodowego zbiorowego układu pracy przez sześć miesięcy;

• O�ary przemocy na tle płciowym: kobiety objęte programem opieki związanym 
z przemocą na tle płciowym, które korzystają z urlopu, są uprawnione do 100% 
minimalnego wynagrodzenia drugiej grupy narodowego zbiorowego 
układu pracy przez dwa miesiące zwolnienia następujące po trzech 
miesiącach przewidzianych przez prawo.

Opieka zdrowotna dla Ciebie i Twojej rodziny

Jesteś pracownicą lub pracownikiem rolnym? Poniosłeś koszty opieki zdrowotnej 
na badania specjalistyczne i/lub zabiegi chirurgiczne? Dla Ciebie lub dla Twojej 
rodziny? Na pomoc przychodzi Ci FISA - Fondo Integrativo Sanitario Lavoratori 
Agricoli e Florovivaisti (Uzupełniający Fundusz Zdrowia dla Pracowników Rolnych 
i Pracowników Szkółek Roślinnych).
Jest to ważne, wprowadzone w życie przez układ zbiorowy pracy, narzędzie 
bardzo przydatne dla Ciebie i Twojej rodziny w przypadku badań lekarskich, 
hospitalizacji lub wypadku przy pracy. 
FISA gwarantuje wszystkim pracownikom rolnym i pracownikom szkółek 
roślinnych oraz ich rodzinom, system opieki uzupełniający Narodowy Fundusz 
Zdrowia, jak również bardzo przydatną pomoc finansową w trudnych chwilach.
Dzięki narodowemu układowi pracy, podpisanemu przez nasz związek, 
koszt FISA jest w pełni pokrywany przez �rmy. Pracownicy nie ponoszą 
żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do Funduszu, jego usługi 
są więc darmowe.

Wyłącznie dla ubezpieczonego
• Stany braku samodzielności
• Wypadki
• Badania krwi
• Wizyty specjalistyczne
• Fizjoterapia, kinetoterapia, rehabilitacja kardiologiczna i neuromotoryczna 

po hospitalizacji w wyniku choroby lub wypadku
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z włoskimi związkami 

zawodowymi FAI CISL (Włoska Federacja Rolnictwa Żywności Środowiska i Przemysłu)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z włoskimi związkami 
zawodowymi FAI CISL (Włoska Federacja Rolnictwa Żywności Środowiska i Przemysłu)


