
KooPERÁTIVA
pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu

1.1.2012 - 31.12.2012
Pojistná smlouva č, 510132644l

! nemoc rraz
l

Poiisl1é Lr}íí 24 hod dcrure limirnopIacorni cirrno"tt

Uzc]nní platnost CR;nrnpobyt\ nemocnici navíc i EU' s\ýcarsko' Norsko a Island .

Výplálc od 22' dne lleml'ci llVj-li déle neŽ 22 Jni od pocirlku

Cekaci doba ] měsíce nd Po('álku poji.lění NfNl
Dóha lyláceni rnu''' io5,lnu

Včk pojištěného ; I8 60 let

l Výše Iočního
pojistného

l Vybrané
]] podmínky
] z pojistných
podrninek

100 Kč
j 200 Kč

' 300 Kč
600 Kč

roďKč ' 
900 Kč

po',nr.o*r podsioupiL ql;.ri"n' i ,ui',i"ni řcené pojišťor nou
(nriklad v případě uznání neschopností hladí pojištbvna v opačném
případě pojikěný)

- posbtovat pojišťovně součinnost při kontrole léčebného režirnu
- kácení pojistného

yícenežo j/2 
- pro pojistnou ud,ílost v souvislosti

s úmyslíým tÍestným činem
až o % - v souvislosti s hubjm porušenim předpisů
v souvislosti s užitím a]koholu či jiných omamných látek
v souvislosti se způsobenim těžké ujmy na zdfaví nebo srD1i
jinému

vúlukv

l

l
l

l
l

. Doložení ] NE při vsfupu do pojištění
] zdravotní ]

I dokumcntace ;

lánil jljiircnr - \ luťe dosďeni 05 lel
. _ ukončením pracovní či rosti

] _ dnem přiaáni důchodu (starobního' invalidního)

] výplata plnění j - po skončení praco1ní neschopnosti

: i - moŽnost poŽádat o zálohu, \' případě tl'vání PN délejak 3 měsíce



Vznik pojištění: ode dne zápisu do seznamu pojištěnců a úhlady pojistného

Pro pojištění od 0l.01'2012 je třeba seznam pojištěnců zaslat na oS DoSIA nejpozději do
31.1'2012! Další osoby se mohou pojistit i v průběhu roku. Další seznamy je moŽné zaslat do
15' dne každého měsíce, s tím že pojištění vzniká od 1. dne tohoto měsíc€!

Vybrané peníze ZA pojistné zasílejte na účet oS č. 2000179329/0800'
variabilní symbol: 4'mistné číslo Vaší Zo' specifický symbol 3790l0

Likvidace:

Pojištěný !'1piní formulář ,,oznámení pracor'ní neschopnosti / pobýu v nenocnici" a piipojí
k Íěmu kopii v. dílu tiskopisu ,,Rozhodnutí o dočasné pmcomí neschopnostj" (e-li pracor'rrí
neschop[ost ukončena). NeníJi pracovní neschopnost ukončena a trváli déle než tři měsíce a
pojištěDý z tohoto důvodu poádá o zálohu na pojistré phění, připojí kopii II. dílu uvede,rrého
tiskopisu (roáodnutí o dočasné pÍaco\,Ťrí neschoptlosti). Po úončení pracovní neschopnosti
doložj kopii V. dílu tohoto tiskopisu'

Varik pojistné události hlásí pojištěný bez zbýečného odkladu přímo na adresu:

Kooperativa pojišt'ovna' a.s.' vienna InsúřaÍce Group
CENTRUM ZAKAZNICK-E PODPORY
Bměnská 634
664 42 MoDŘ]cE
telefon č. 84l l05 105.

Seznírn u Í)

seznam pojištěných členů os
Pojištění pracovní neschopnosti

DoslA u pojišt'ovny
v důsledku nemoci a

Kooperativa a.s.
úÍaz|J pro rok 2012

Poiistná€mtouvá ě. 5í 0132644í

poř.
jmóno

datum adrcsa bvdIiště
Pojistná
částka

pInění/d€n 4psání
'do

NoVÁK 1.t.1980 Jana No!áka 2' Pruha'I l0 0a 2la Kč Í l 20I2


