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INFORMACE (9. 10. 2020) 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

náš Odborový svaz DOSIA opět na příští rok dojednal, velmi úspěšnou 
pojistku od pojišťovny Kooperativa, která kryje rizika našich členů na 
nemoc nebo úraz za shodných cenových pojistných podmínek jako 
v letošním roce. Ačkoliv pojistné plnění přesáhlo již šestý rok 
odvedenou výši pojistného, podařilo se dojednat shodnou výši 
pojistné částky a tím opět dojednat našim členům podmínky 
podstatně výhodnější než je možno sjednat na běžném pojistném 
trhu. 
  
Pojistit se lze již na rok 2021 u našich zástupců na jednotlivých 
trasách, případně přímo na Černém Mostě u kolegů Fuise a Bureše. 
 
Uzavřít nové pojištění lze od 18 let do 60 roků věku, přičemž pojištění 
končí nejpozději k 31. 12. roku, v němž pojištěný dosáhne věku 65 let. 
To znamená, že u pojištěnců, kteří dosáhli 60 let, nesmí dojít 
k přerušení doby pojištění – je nutno zaplatit včas na rok následující 
(do konce roku předchozího, aby nedošlo k přerušení a tím zároveň 
ukončení, přičemž nelze pojistnou částku po dosažení 60 let 
navyšovat. 



Pokračovat v pojistění na rok 2021 nelze u osob, které dosáhli nebo 
dosáhnou v průběhu roku 2020 65 let, tj. ročník narození 1955 a 
starší. 
V případě prvního pojištění na rok 2021 (bez pojištění v roce 2020) lze 
pojistit osoby  ročník narození 1961 a mladší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
     
 

U pojistných plnění 50 – 300 Kč není požadováno lékařské vyšetření 
při uzavření pojištění. U pojistných plnění 400 a 500 Kč je nutno 
vyplnit zdravotní dotazník.  
 
Nárok na plnění vzniká dosažením 22. dne dočasné pracovní 
neschopnosti. V případě nemoci pojišťovna plní od 22. dne a 
v případě úrazu od prvního dne. 
 
V případě uzavření nového pojištění (platí i v případě přerušení 
z důvodu pozdní úhrady na rok následující) je pro nemoc stanovena 
karenční doba 3 měsíce a u úrazů je plněno pojištění od prvního dne 
měsíce, ve kterém vzniklo pojištění. 
 
V případě pojistného plnění u více nemocí vyplývajících z jednoho 
úrazu se pojištěné doby sčítají a porovnávají se s Oceňovací tabulkou. 
    
V průběhu dočasné pracovní neschopnosti a v průběhu kalendářního 
roku nelze pojistnou částku navyšovat. 

Pojistná částka  
(denní plnění) 

Roční pojistné  

50 Kč 420 Kč 

70 Kč 590 Kč 

100 Kč 840 Kč 

200 Kč 1 680 Kč 

300 Kč 2 520 Kč 

400 Kč * 3 200 Kč 

500 Kč * 4 000 Kč 



 
Pojistné plnění nastává po ukončení nemoci, ale pokud doba nemoci 
přesahuje 3 měsíce je možno požádat o zálohové plnění. 
 
Dále je potřeba na formuláři, kterým se žádá o výplatu pojistného 
plnění, potvrzení základní odborové organizace o trvání členství, 
jelikož ukončením členství v Odborovém svazu DOSIA zaniká i 
pojistný vztah.     

 
Výluky z pojištění:                   

- pro nemoc, která vznikla před počátkem pojištění a pro kterou 
byl pojištěný před počátkem pojištění léčen, a to pokud 
pracovní neschopnost nastala v období pěti let od počátku 
pojištění 

- pro úraz, k němuž došlo před počátkem pojištění 
- pro porod, rizikové těhotenství, potrat, umělé oplodnění 
- pro vyžádané zákroky (zuby, plastika,...) 
- pro duševní poruchy a poruchy chování 
- při pobytu v lázních, léčebnách, sanatoriích 
- karantény  

 
Pokud vám ještě neposílám pravidelně informace je možno mi sdělit e-
mailovou adresu na schneidero@dpp.cz nebo schneider.oldrich@dosia.cz 
anebo schneider.oldrich@dosia.cz  

 
 

Předseda NOSDDPP 

Oldřich Schneider 
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