Pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
Vážená paní předsedkyně, pane předsedo ZO OSŽ, kolegyně, kolegové,
vláda České republiky na základě Usnesení o přijetí krizového opatření č. 215 ze dne
15. března 2020, v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, zejména zakázala volný pohyb
osob po ČR.
OSŽ doporučuje členům OSŽ a ZV ZO OSŽ po přechodnou dobu zjednodušenou formu
(bez podpisu pojistníka - člena OSŽ) uzavírání pojistky u Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání (dále rovněž „pojištění odpovědnosti“):
- členům OSŽ

- NEPROVÁDĚT platbu své pojistky osobně, ale bezhotovostním
způsobem na účet ZO OSŽ nebo jiným dohodnutým způsobem.
Provedenou platbu sdělit ZV ZO OSŽ e-mailem (SMS nebo
telefonicky, apod.);
- NEKONTAKTOVAT osobně členy ZV ZO OSŽ kvůli podpisu na
přihlášce.
Podpis bude Vámi doplněn bezodkladně po skončení zákazu volného
pohybu osob po ČR.

- ZV ZO OSŽ

- provádět platbu za jednotlivé měsíce bezhotovostním způsobem na
účet HFO OSŽ - ústředí: 2000290369/0800 a jako variabilní symbol
je nutné uvádět číslo ZO OSŽ bez pomlček.
- zasílat „Přihlášku k pojistné smlouvě“ (dále rovněž „přihláška“)
e-mailem nebo poskytovatelem poštovních služeb na HFO
OSŽ - ústředí (nikoli osobně), pouze bez podpisů pojištěných členů
OSŽ (ostatní náležitosti budou vyplněny).
Po skončení krizového opatření vlády ČR doručit na HFO OSŽ ústředí bezodkladně originály přihlášek s podpisy pojištěných.

Toto doporučení je zcela výjimečné a reaguje na krizové opatření vlády ČR, zákazu volného
pohybu osob a trvá pouze jen po tuto dobu.
Po skončení zákazu volného pohybu osob po ČR bude postupováno opět formou uzavírání
pojištění odpovědnosti standardním způsobem, tak jak se postupovalo do současné doby,
před vyhlášením krizového opatření vlády ČR.
Při jakýchkoliv změnách budete včas informováni.
V případě nejasností se obracejte na JUDr. Petra Večeře, tel.: 737 275 068 nebo Mikuláše
Hubicsáka, tel.: 737 275 114.
V Praze, dne 16. března 2020
Mgr. Martin Malý, v.r.
předseda
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