
         Manuál k pojistkám a změny od 1.1.2020 

 

 Pojistka je pro případ, že způsobíte zaměstnavateli  škodu, ten Vám může předepsat úhradu 

škody  maximálně 4,5 násobek průměrného měsíčního HRUBÉHO příjmu. Je tedy třeba 

zvolit tak vysoké pojistné, aby pojistná částka pokryla 4,5 násobek průměrného měsíčního 

HRUBÉHO příjmu. Ačkoliv za Vás pojišťovna škodu zaplatí, budete se na ní finančně 

podílet 5% z předepsané náhrady, minimálně 500,-  a maximálně 3 000,- 

 

 Pojištění  se vztahuje  na materiální škodu, ale také na finanční škodu, kterou můžete 

zaměstnavateli způsobit. / šetření MU, úhrada ND, špatné směrování  nebo zavlečení 

nákladního vozu atd./ 

 

Podle výše Vašeho hrubého měsíčního příjmu zjistíte z následující tabulky ideální výši 

pojistného i odpovídající pojistné částky  

Výše pojistného v Kč Pojistná částka v Kč Výše měsíčního hrubého příjmu v Kč 

450,- 120 000,-                      do 26 666,- 

600,- 150 000,- od 26 667,-  do 33 332,- 

750,- 180 000,- od 33 333,-  do 39 999,- 

            1050,- 260 000,-            od 40 000,-   do 57 777,- 

1350,- 340 000,-            od 57 778,-   do 75 555,- 

 

Aby byla pojistka dostatečně vysoká platí - lepší zaplatit o 100 korun na pojistném ročně 

více, než potom doplácet desetitisíce korun. 

 

Pojištění platí od následujícího dne, po dni zaplacení pojistky a trvá 1 rok, v případě, že 

nedojde Vaší vinou ke škodní události.  

V případě, že i jen částečně budete označeni za viníky MU, je nutné se ihned pojistit znovu, 

neboť původní pojistka zaniká / bude z ní čerpáno pojistné plnění/, a tudíž nadále nejste 

pojištěni! 

V případě MU nečekejte na uzavření šetření MU a pro jistotu si uzavřete pojistku novou! 

 

 Od 1.1.2020  navyšujeme  příspěvek  na pojistku odpovědnosti pro členy naší  ZO 

 na 450,- Kč  / 1x za rok na pojištění zprostředkované OSŽ u pojišťovny Kooperativa 

 

 Upozorňujeme  naše členy, kteří pošlou částku na pojištění v plné výši, že částka 

příspěvku  na pojištění  nebude vrácena, ale bude odeslána do podpůrného fondu 

 

 V žádosti  o pojištění VŽDY UVÁDĚJTE osobní údaje  : ( JMÉNO, ADRESU, 

DATUM NAROZENÍ, Č. OP) , POŽADOVANOU VÝŠI POJISTKY ,  ČÁSTKU,  

KTEROU  JSTE UHRADILI / tzn. výše pojistného -450,-Kč /,  A ZDA SE JEDNÁ O 

PRVNÍ  POJISTKU,  PRODLOUŽENÍ POJISTKY, NEBO  „ PŘEPOJIŠTĚNÍ“ PO 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. 

 

 Zaslání osobních údajů nebo  případné změny jsou  podmínkou pojištění, bez nich nelze 

pojištění uzavřít  ani prodloužit !! 

 Při udání nesprávných osobních údajů / zejména neplatné číslo OP / v době uzavření 

pojistky, je logicky i  pojistka neplatná….. 



 O pojistku je možné i nadále požádat buď osobně u Marcely Polákové výpravčí         

Neratovice, nebo mailem marcelapolak@seznam.cz   
 

 Příklad žádosti o prodloužení pojistky mailem: Žádám o prodloužení  pojistky, osobní 

údaje stejné, pojistka za 750,-Kč, posílám 300,-Kč. Pepa Novák z Lobkovic  
 

  Částku na pojištění  / po odečtení 450,- Kč/  lze uhradit převodem   na  účet                

č. 43-6542990237/0100 , do rubriky účel platby uvádějte jméno pojištěného, nutné 

k identifikaci, kdo se pojišťuje. 

 

 V případě změny funkce / případně nárůstu mzdy :o) v průběhu pojištění, je možnost 

navýšení pojistky, a to bez nutnosti uzavření pojistky nové. V tomto případě je třeba 

zaslat mail s informací o předešlé pojistce a částku na kterou chcete pojistku navýšit .  

Příklad žádosti o navýšení pojistky před koncem platnosti pojistky : Žádám o 

navýšení  pojistky z 3.12.2019, osobní údaje stejné , původní pojistka za 750,-Kč,  

nově žádám pojistku za 1050,-Kč posílám 300,-Kč. Pepa Novák z Lobkovic 
 

 Vzhledem k uzávěrce koncem měsíce se peníze přijímají do 25. každého měsíce. 

 

 Pojistka uhrazená po tomto datu bude prodloužena až v následujícím měsíci. 

 

 Potvrzenky si lze vyzvednout v dopravní kanceláři v Neratovicích, nebo vždy po 

jednání ZV u Vašeho odborového zástupce 
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