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Vážená kolegyně, kolego,
v životě každého jedince je několik opravdu nejdůležitějších okamžiků.
Narození, maturita, nástup do prvního zaměstnání, svatba, narození dětí… a nyní i
možné členství v naší odborové organizaci.
Co bude jinak?
Už nebudeš sama či sám. Pokud budeš mít problém, který lze vyřešit v právní rovině,
máš právní radu na telefonu, ale i právní zastoupení s limitem Kč 500 000,- pro
každý jednotlivý případ. Nejenom, že v tom jsou kompletní služby za právní
zastoupení, které si mimochodem můžeš samostatně vybrat, protože pojišťovna DAS
volbu a jméno Tebou vybraného právníka plně akceptuje, ale máš pojištěné i
případné znalecké posudky, a nebo jistinu kauce, také ve výši do ½ milionu korun.
Pokud budeš mít úraz, jsi od prvního dne chráněn pojistkou ve výši Kč 300,- denně,
vyjma úrazu pracovního.
Je to tvá ochrana pro případ pracovní neschopnosti, kdy v případě nemoci nastává
stejné plnění 31. dnem nemoci, tedy Kč 300 denně. Toto plnění je možné čerpat až 1
rok.
Náš člen má automaticky i pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli v případě,
že by zaměstnavatel tuto nárokoval, až do výše Kč 300 000, na svěřených věcech do
Kč 30 000,-. Referent - řidič je pojištěn i pro případ řízení služebního motorového
vozidla.
Ale to není rozhodně vše. To nejdůležitější je, že se stáváš členem organizace
- rodiny, která za Tebe bude bojovat, kdykoliv se ocitneš v problémech na svém
pracovišti. Ať už formou bezpečnostního odborníka BOZP, který situaci prověří a
vystaví odborný posudek (nevyhovující pracoviště, nevyhovující prostředky), tak
jednáním u Tvých přímých nadřízených.
Podrobnější informace o benefitech našeho člena získáte na www.koobs.cz,
v kategorii benefity.
Postačí vyplnit přihlášku, uhradit členský příspěvek, který se hradí čtvrtletně a činí Kč
450,-, a čekat, zda předsednictvo spolku rozhodne o Tvém přijetí. Následně Tě
prostřednictvím e-mailu vyrozumí a v případě kladného výsledku Ti sdělí OIČ (osobní
identifikační číslo), které je potřebné pro komunikaci s pojišťovnami při pojistném
plnění. V případě nesouhlasného stanoviska budou vráceny finanční prostředky na
účet, ze kterého odešly.
V případě dotazů nás neváhej kontaktovat.
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