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Pojištění od KOOPERATIVY  
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli 

 na rok 2019 
uzavřeno pro členy OS DOSIA  

Číslo pojistné smlouvy: 5950442550  
 
Platnost smlouvy: od 1.1.2019 do 31.12.2019 
Vznik pojištění: ode dne zápisu do seznamu pojištěnců a úhrady pojistného, za podmínky doručení seznamů 
pojištěnců a úhrady pojistného na Odborový svaz dle níže uvedených termínů. 
Zánik pojištění: ode dne, kdy pojištěný přestal být členem OS DOSIA, nespotřebované pojistné se nevrací. 
 

Individuální pojistná částka: 50 000 Kč pro všechny zaměstnance s výjimkou řidičů * 

80 000 Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 
90 000 Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 

               110 000 Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 
               130 000 Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 

 150 000 Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 
 180 000 Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí 

 
Spoluúčast pojištěného činí dle výběru varianty: 10% 20% nebo 30% z částky předepsané zaměstnanci 
k úhradě, minimálně však 2 000 Kč.  
 
! Zvolenou variantu výše % spoluúčasti je nutné vyplnit v seznamu pojištěných členů ! 
 
! Při uplatnění náhrady škody je nutné uvést a potvrdit výši % zvolené spoluúčasti včetně minimální 
spoluúčasti 2 000 Kč / individuální pojistná částka na formuláři „Oznámení škodní události“ společně 
s potvrzením ZO (razítkem a podpisem), že jde o pojištěného člena OS DOSIA! 
 
Roční pojistné:  

 

Příloha č. 
Individuální pojistná 

částka 
Spoluúčast 30% 

min. 2 000 Kč 
Spoluúčast 20% 

min. 2 000 Kč 
Spoluúčast 10% 

min. 2 000 Kč 

1. 50 000 Kč* 414 Kč* 580 Kč* 745 Kč* 

2. 80 000 Kč 828 Kč 1 160 Kč 1 491 Kč 

3. 90 000 Kč 1 104 Kč 1 546 Kč 1 987 Kč 

4. 110 000 Kč 1 339 Kč 1 874 Kč 2 410 Kč 

5. 130 000 Kč 1 588 Kč 2 222 Kč 2 857 Kč 

6. 150 000 Kč 1 832 Kč 2 564 Kč 3 297 Kč 

7. 180 000 Kč 2 198 Kč 3 077 Kč 3 956 Kč 
 
  
 Individuální pojistná částka u varianty do výše 50 000 Kč nezahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou 

zanedbáním předepsané obsluhy a údržby. 
 

 Individuální pojistná částka u variant do výše 80 000 Kč; 90 000 Kč; 110 000 Kč; 130 000 Kč; 150 000 Kč a 
180 000 Kč zahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou zanedbáním předepsané obsluhy a údržby. 
 

 Pojistná smlouva se nevztahuje na dohodu o provedení práce. 
  
 
Dokumenty a náležitosti potřebné k likvidaci pojistné události: 
 

1) Vyplněné hlášení o škodě (potvrzené odbory, zaměstnavatelem) 
2) Předpis náhrady škody (datum vzniku, výše předepsané škody, při služební cestě, prokázání zavinění) 

– převzetí „Předpisu“ pojištěným zaměstnancem, vyjádření souhlasu či nesouhlasu, jeho podpis 
3) Fotodokumentace vzniklé škody 
4) Kopie TP (velkého) 
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5) Kopie ŘP 
6) Kopie pracovní smlouvy 
7) Relace PČR, jiné policie 
8) Doklad o opravě vozidla (eventuálně – při vlastní opravě rozpočet, materiál a práce bez zisku = tzn. 

režijní cena) 
9) Prohlášení, že neuplatňují škodu jiným způsobem, event. likv. zprávu havarijního pojistitele 
10) Originál čestného prohlášení poškozeného o úhradě škody pojištěného (v případě, že pojištěný a 

zároveň škůdce škodu uhradil) 
11) Číslo bankovního účtu zaměstnavatele včetně jeho variabilního symbolu 

 
KOMPLETNÍ DOKUMENTACI ŠKODNÍ UDÁLOSTI ZASÍLEJTE NA ADRESU OS. 

 
Poznámka: 
Přílohou této informace je formulář seznamu pojištěných. 
 
Orazítkované a podepsané originály vyplněných seznamů pojištěnců zasílejte spolu s kopií převodního příkazu 
na OS. Roční pojistné je splatné v termínech do 30.3.2019, 30.6.2019, 30.9.2019 a 31.12.2019 a z toho 
důvodu je nutné seznamy pojištěnců včetně odpovídající finanční částky doručit na OS vždy nejpozději 
14 dnů před skončením uvedeného termínu splatnosti. 
 
Finanční částky zasílejte na účet OS č. 2000179329/5500, variabilní symbol: 4-místné číslo Vaší ZO, 
specifický symbol 67902. 


