
BENEFITY pro členy ČLK 
OSL ČLK - Karlovy Vary, 8.3.2017 



1. Pojištění profesní odpovědnosti 



Pojištění profesní odpovědnosti 

Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb 
pro členy České lékařské komory č. 4901200003 (od 1.5.2014) 
- ostatní obory  
 
Dohoda o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb  
pro členy České lékařské komory  č. 4901200004 (od 1.5.2014)  
- praktický lékař  
 
 

 podmínky pojištění sjednány na základě požadavků vedení ČLK 
 

 nadstandardní pojistné krytí 
 
 výrazné cenové zvýhodnění 

 
 

VŠE JIŽ DLE „NOZ“  

 
3 



Pojištění profesní odpovědnosti 

 pojištění sjednaná na bázi dřívějších rámcových dohod 
zůstávají v platnosti  

 

 z dříve uzavřených smluv budeme krýt nároky přiznané 
podle Nového občanského zákoníku, pokud věcně náležejí 
do rozsahu pojištění podle původní pojistné smlouvy, 
bez ohledu na změnu jejich označení 

 

 doporučení přepojištění pod aktuální rámcovou dohodu 
s ohledem na rozšíření rozsahu pojištění i 
bezproblémovou návaznost na Nový občanský zákoník  
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Pojištění profesní odpovědnosti 

 

Pro koho lze sjednat pojištění na základě RD s ČLK… 
 

 pouze pro POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (dále „poskytovatel“) 
= lékař „PODNIKATEL“ 

 pouze na základě některého z následujících dokladů (připojují se k PS): 
a) rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb / jeho změně, nebo 
b) rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení / jeho změně 
x NE „licence“ vydaná ČLK, „osvědčení“, „certifikáty“ apod. 

 pojištění na základě RD s ČLK lze sjednat pouze pro: 
 poskytovatele-fyzickou osobu, která je členem ČLK 
 poskytovatele-právnickou osobu (např. s.r.o.), pokud její odborný zástupce  + současně 
alespoň 1 společník  jsou členy ČLK 
 

 x NELZE sjednat pro: 
 lékaře ZAMĚSTNANCE (pojištění odpovědnosti zaměstnance = produkt „BB“) 
 lůžková zařízení (nemocnice, sanatoria apod.) 
 zubní lékaře (nejsou členy ČLK) – speciální Rámcová pojistná smlouva 
 nelékařské zdravotní profese (kliničtí psychologové, logopedi, fyzioterapeuti, všeobecné 
sestry, porodní asistentky, optometristé aj.) 
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Pojištění profesní odpovědnosti 

Profesní odpovědnost 

 
 újma vzniklá jinému v souvislosti s poskytováním zdravotní péče  

 

 kryto zásadně jakékoli nedbalostní pochybení 

 

 zahrnuje též krytí objektivní odpovědnost za škodu, která má původ ve vadě 
věci (přístroje) použité při poskytování zdravotní péče 

 

Kryty zásadně všechny případy nedbalostního způsobení škody včetně 
tzv. „hrubé nedbalosti“  
 

 vyloučen pouze úmysl nebo vliv návykových látek 
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Pojištění profesní odpovědnosti 
Obecná odpovědnost 

 
 škoda vzniklá v souvislosti s provozem zdravotnického zařízení 
 vč. odpovědnosti vyplývající z vlastnictví/ držby/ užívání nemovitosti 
např. 
 škoda na odložených věcech v čekárnách / vnesených věcech pacientů 

v nemocnicích 
 úraz návštěvníka NZZ 
 škoda na sousedních prostorách / objektech (voda, požár…) 

 

Odpovědnost za výrobek 
  
 odpovědnost za škodu způsobenou jinému vadou výrobku,  který byl 

uveden na trh v době trvání pojištění (vydané léky, protetické pomůcky) 
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Pojištění profesní odpovědnosti 

Nemajetková újma (dříve známé spíše jako „ochrana osobnosti“): 
 

 újma na zdraví nebo na životě 

 
a) bolestné 
b) ztížení společenského uplatnění 
c) nově i jiná nemajetková újma + duševní útrapy blízkých v případě usmrcení poškozeného, nově i 

zvlášť závažném ublížení na zdraví 
 

„v základním rozsahu pojistného krytí – do plné výše limitu poj. plnění“ 
 

 „jiná“ nemajetková újma 

 
a) únik dat (osobní údaje pacientů) 
b) zásah do soukromí 
c) mylná informace o zdravotních stavu  
             (vyděšení → pacient ale nemá újmu na zdraví) 
d) nedostatek soukromí při vyšetření 

 

„v rámci sublimitu poj. plnění“ 
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Pojištění profesní odpovědnosti 
 

NOVINKY 
(od 1.3.2016 – Dodatek č. 1 k Dohodám) 

 
 platí pro obě Dohody (praktici i nepraktici) 
 navýšení základního limitu až na 50 mil. Kč 
 náhrada nemajetkové újmy způsobená ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému 

nebo osobám jemu blízkým (bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy 
blízkých osob v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného), do 
plné výše základního limitu 

 náhrada nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v předchozí odrážce, včetně 
nedbalostního úniku dat ze zdravotní dokumentace, až do výše 5 mil. Kč  
(v rámci základního limitu) 

 odpovědnost pojištěného za tzv. čistou finanční škodu, která byla prokazatelně způsobena 
chybou pojištěného  

 = při předpisu zdravotní pomůcky nebo prostředku,  
 = při posouzení zdravotního stavu pacienta nebo při posouzení vlivu výkonu práce, 
 služeb, povolání či jiných činností na zdravotní stav pacienta v rámci posudkové péče 
 sublimit 500 tis. Kč (možnost navýšení až na 5 mil. Kč) 
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Pojištění profesní odpovědnosti 

Jak postupovat při aktualizaci stávajících pojistných smluv 
dle nových Dohod platných od 1. 5. 2014…?, resp. 1.3.2016 

 
Fyzická osoba vyplní přihlášku k pojištění, dodá kopii Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. 
 
Právnická osoba vyplní přihlášku k pojištění, dodá kopii Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb a kopii Výpisu z obchodního rejstříku.  
 
Přihlášku vč. příloh je nutné zaslat na adresu: 

 
• mailem: kancelar-vip@koop.cz nebo jsoukup1@koop.cz 
• poštou: 

 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Centrum zákaznické podpory 
Odbor klientského servisu 
Koliště 1856/1 
602 00 Brno 
 
Telefon.: 545 434 095  
Mail: kancelar-vip@koop.cz 

10 

../ČLK přihláška k pojištění_nepraktici_NEW 2017.docx
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Pojištění profesní odpovědnosti 

Změna pojistitele/ Retroaktivita 
 

 v případě změny pojistitele pozor na kontinuitu pojištění 
 profesní pojištění sjednáváno ve většině na principu „claims made“  

(v případě ukončení se pojištění u původního pojistitele nevztahuje na 
případy, kdy poškozený uplatní nárok na náhradu újmy až po zániku pojištění) 

 u nového pojistitele je potřebné sjednat tzv. „retroaktivní krytí“ pro případ 
pochybení, ke kterým došlo před vznikem pojištění uzavřeného u něj 

 
Retroaktivita RD s ČLK: 
 nový klient:  

retroaktivní krytí 3 roky před počátkem pojištění  
      (připojištěním za příplatek lze prodloužit na 6 let) 
 náhrada/obnova pojištění u Kooperativy:  

automaticky retroaktivita k počátku prvního z na sebe bezprostředně 
navazujících předchozích pojištění  

      (podmínkou je nepřetržité trvání pojištění) 
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Pojištění profesní odpovědnosti 

Zvýhodnění RD s ČLK vers. standardní OZ 8        / 1) 
 
V rámci základního pojištění (bez navýšení pojistného): 
 retroaktivita 3 roky zpětně pro nové klienty (za příplatek až 6 let)  
 náhrada nemajetkové újmy /nevyplývající z újmy na zdraví/, včetně nedbalostního úniku dat ze zdravotní 

dokumentace (v základu až do 5 mil.) 
 odpovědnost za újmu způsobenou přenosem viru HIV (v základu až do 2 mil.; za příplatek připojištění až do 

5 mil.) 
 odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí (v základu až do 2 

mil.; za příplatek připojištění až do 5 mil.) 
 odpovědnost čistou finanční škodu, pokud byla prokazatelně způsobena chybou pojištěného: 

 a) při předpisu zdravotní pomůcky nebo prostředku 
 b) při posudkové činnosti 
(v základu do 500 tis., za příplatek připojištění až do 5 mil.) 

 odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou v souvislosti s krátkodobým shromažďováním nebezpečných 
odpadů a s nakládáním se stačenými nebo zkapalněnými plyny a nebezpečnými chemickými látkami nebo 
přípravky při poskytování zdravotních služeb  
(v základu až do 5 mil. Kč; pouze v případě varianty „PVO“) 

 odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem motorového vozidla nepodléhajícího 
povinnému ručení (v základu až do 500 tis.; pouze v případě varianty „PVO“) 
(např. uklízecí pojízdné stroje;  elektrické vozíky; význam zejm. pro sdružená zdravotnická zařízení) 
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Pojištění profesní odpovědnosti 

Zvýhodnění RD s ČLK vers. standardní OZ 8        / 2) 
 
+ praktičtí lékaři navíc: 
 „regresy“ zaměstnanců v základu (až do výše základního limitu / pouze ve variantě „PVO“) 
 2 lékaři + 2 sestry v základu 
 
+ anesteziologové  navíc: pojištěni i při poskytováním zdravotní péče v jiném zdravotnickém 
zařízení na základě jiné než pracovněprávní smlouvy bez nutnosti připojištění „MA“/ „ML“ 
 
+ gynekologové navíc: pojištěni i ve vztahu k provádění operativních zákroků/ vedení porodů/ 
provádění umělého přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů hrazeného ze zdravotního 
pojištění 
- pro operace/ vedení porodů v lůžkových zařízeních nutné sjednat připojištění „ML“ 
- pro provádění umělého přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů připojištění „T“ 

 
+ významné cenové zvýhodnění 
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Pojištění profesní odpovědnosti 

 

 a ptáte se kolik toto všechno bude stát? 

 o kolik se pojištění zdražilo? 

 

VÝŠE POJISTNÉHO SE ZVÝŠILO O……? 

 

0 % (nezdražili jsme od úpravy produktu od 1.9.2014) 

 

 

PRO ROK 2017 – opět  NEZDRAŽUJEME!!! 
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Pojištění profesní odpovědnosti 
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Pojištění profesní odpovědnosti 

 

Připojištění: 
 

 „H“: přenos viru HIV (nad 2 mil., až do 5 mil.) 
 „N“: zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby lidí � (nad 2 mil., až do 5 mil.) 
 „C“: čistá finanční škoda (nad 500 tis., až do 5 mil.) špatný předpis, posudek 
 „K“: plastická nebo kosmetická chirurgie (max. 2 mil.) „nechirurgické“  estetické zákroky v 

oboru, na který se vztahuje pojištění, v základu 
 „T“: umělé přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů (gynekolog) 
 poskytování péče v jiném zdravotnickém zařízení, ne v pracovněprávním vztahu 

- pouze ambulantních („MA“), nebo 
- včetně lůžkových („ML“)  např. operace, vedení porodu 

 prodloužení retroaktivního krytí pro nové klienty (nad 3 roky, až na 6 let) 
 „G“: regresy zdravotních pojišťoven/ nemocenských dávek u zaměstnanců 

- pouze „nepraktici“ (u „praktiků“ v základu) / pouze k variantě „PVO“ 
 „Z“: věci převzaté a užívané (např. vybavení na leasing) / pouze k variantě „PVO“ 
 nesjednává se připojištění „O“ (v základu až do max. 5 mil. Kč/ poj. rok) 
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Pojištění profesní odpovědnosti 
Udržovací pojištění (pojištění po skončení činnosti): 
 
  Udržovací pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit 

 újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb v době před ukončením činnosti  
 pojištěného jako poskytovatele zdravotních služeb. 
 
 může uzavřít pouze osoba, která má (měla) sjednáno pojištění odpovědnosti na základě některé z Dohod 
 počátek udržovacího pojištění musí bezprostředně navazovat na zánik pojištění odpovědnosti dle některé z 

Dohod 

 přihláška k udržovacímu pojištění musí být Kooperativě doručena nejpozději do 2 měsíců od zániku 
pojištění  

 udržovací pojištění nemůže být sjednáno v rozsahu širším, než v jakém bylo sjednáno pojištění před 
ukončením poskytování zdravotních služeb 

 
  roční pojistné za 1. a 2. rok stanoveno ve výši 80% roč. pojistného 
  roční pojistné za 3. a další rok stanoveno ve výši 50% roč. pojistného 
 

Nástupnická právnická osoba 
- poskytovatel-fyzická osoba „přechází“ na právnickou osobu (typicky na s.r.o.) 
- pokud je dosavadní poskytovatel (fyzická osoba) společníkem a oborným zástupcem s.r.o.  

 
+ s.r.o. v přihlášce požádá o jeho zahrnutí do pojištění  
udržovací pojištění pro tuto fyzickou osobu zahrneme do smlouvy pro s.r.o. (bez navýšení pojistného) 

 

 

17 



Pojištění profesní odpovědnosti 

Příklad výpočtu pojistného (specializace: praktický lékař) 
lékař 2x, sestra 2x (v zákl. sazbě) a mnohem více… nemajetková újma „jiná“ 5 mil. Kč, HIV a nak. 

choroba 2 000 000 Kč, čistá finanční škoda 500 tis. Kč..  
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Odpovědnost 

Roční pojistné/ 

spoluúčast 2 500,- Kč:  

5 mil. Kč 20 mil. Kč 35 mil. Kč 50 mil. Kč 

(PV) 2 681,-  6 006,- 7 400,- 7 825,- 

 

(PVO) 
2 966,-  6 644,- 7 777,- 8 656,- 



Pojištění profesní odpovědnosti 

Příklad výpočtu pojistného (spec.: chirurgie/gynekologie) 
lékař - právnická osoba, 1 lékař (započítávají se všichni lékaři), 1 sestra  a mnohem více… 

nemajetková újma „jiná“ 5 mil. Kč, HIV a nak. choroba 2 mil. Kč, čistá finanční škoda 500 tis. Kč. 
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Odpovědnost 

Roční pojistné/ 

spoluúčast 5 000,- Kč:  

5 mil. Kč 20 mil. Kč 35 mil. Kč 50 mil. Kč 

(PV) 6 994,-  14 935,- 18 010,- 19 931,- 

 

(PVO) 
7 357,-  15 711,- 18 944,- 20 966,- 



Pojištění profesní odpovědnosti 

„ANALÝZA“ podmínek/rozsahu poj. krytí oproti konkurenci 

(„nepraktici“) 
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 Kooperativa (RD s ČLK „nepraktici“) 

RD pro jiné než praktické lékaře s ČLK, ZPP P-510/14, VPP P-
100/14 

 

Konkurence 

první pomoc + krytí na území celého světa x vyloučeno území USA, Kanady 

poskytování péče v jiném ZZ + lze sjednat i ve vztahu k působení v lůžkových ZZ x lze sjednat pouze ve vztahu k ambulantním ZZ (vyjma odborné 
stáže) 
(tzn. pokud pojištěný chodí na základě „nepracovní“ smlouvy 
občas vést porody/ operovat apod. do lůžkových zařízení – 
nekryto) 

použití léčiv po době použitelnosti, 
nebo neregistrovaných (injekce) 

+ není specifická výluka x výluka 

estetické zákroky + vyloučena pouze plastická a estetická chirurgie  
(s možností připojištění) 

x výluka i ve vztahu k nechirurgickým estetickým zákrokům 

(s možností připojištění) 

gynekologie a porodnictví + včetně vedení porodů (v případě působení v lůžkovém zařízení 
při sjednání připojištění „ML“) 

x vyloučeno vedení porodů 

oplodnění in vitro + nevyloučeno x výluka 

užívané věci (movité) – nájem, 
leasing 

+ není vyloučena ztráta věci 

+ bez zvláštní výluky týkající se opotřebení, provozního 
zatížení () 

 

x výluka ztráta věci 

x výluka opotřebení a stárnutí, nadměrné provozní či jiné 
zatížení, nepřiměřené nebo nevhodné užívání 

újma na pronajatých 
nemovitostech 

+ bez zvláštních výluk () x výluka opotřebení a stárnutí, nadměrné provozní či jiné 
zatížení, nepřiměřené nebo nevhodné užívání 

x výluka škody způsobené užíváním pronajaté nemovitosti  
v rozporu s nájemní smlouvou 

x výluka ztráta 

laserové operace očí + není specifická výluka, lze pojistit v rámci připojištění kosmetické 
chirurgie 

x vyloučeny laserové oční operace nehrazené z veřejného ZP  

 



Pojištění profesní odpovědnosti 
 

„ANALÝZA“ podmínek/rozsahu poj. krytí oproti konkurenci 

(„praktici“) 
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 Kooperativa (RD s ČLK praktici) 

RD pro praktické lékaře s ČLK, ZPP P-510/14, VPP P-100/14 

Konkurence 

první pomoc + krytí na území celého světa x vyloučeno území USA, Kanady 

poskytování péče v jiném ZZ + lze sjednat i ve vztahu k působení v lůžkových ZZ x lze sjednat pouze ve vztahu k ambulantním ZZ (vyjma odborné 
stáže) 
(tzn. pokud pojištěný chodí na základě „nepracovní“ smlouvy 
občas vést porody/ operovat apod. do lůžkových zařízení – 
nekryto) 

převzaté věci + není vyloučena ztráta věci 

+ není vyloučeno vědomé použití nesprávného postupu () 

x výluka ztráta věci 

x výluka vědomé použití nesprávného postupu, nevhodného 
zařízení nebo nástroje 

užívané věci (movité) – nájem, 
leasing 

+ není vyloučena ztráta věci 

+ bez zvláštní výluky týkající se opotřebení, provozního 
zatížení () 

 

x výluka ztráta věci 

x výluka opotřebení a stárnutí, nadměrné provozní či jiné 
zatížení, nepřiměřené nebo nevhodné užívání 

újma na pronajatých 
nemovitostech 

+ bez zvláštních výluk () x výluka opotřebení a stárnutí, nadměrné provozní či jiné 
zatížení, nepřiměřené nebo nevhodné užívání 

x výluka škody způsobené užíváním pronajaté nemovitosti  
v rozporu s nájemní smlouvou 

x výluka ztráta 

regresy zdravotních pojišťoven / 
orgánů nemocenského pojištění 

v základu (je-li sjednána i obecná odpovědnost) připojištění 
(v dostupných nabídkách aktuálně bez navýšení pojistného) 

počet lékařů/ sester „zdarma“ 2 lékaři + 2 sestry ? 

 



2. Pojištění ORDINACE 



Pojištění ORDINACE 

  Nepřemýšlejte nad riziky ohrožujícími Vaši ordinaci a raději se 

       soustřeďte na své pacienty.  

   Právě pro Vás Kooperativa  připravila unikátní a finančně  

       výhodné pojištění ORDINACE.  

   Je zaměřené na rizika spojená s provozem soukromé lékařské 

       praxe – od živelních pohrom až po odpovědnost za škodu. 
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Pojištění ORDINACE 

Co budete mít pojištěné? 
 
  
      pojištění nemovitého majetku sloužící k provozu praxe (budovy a jiné stavby,  
            stavební úpravy provedené Vámi v pronajatých prostorách) 
 
      vybavení ordinace (nábytek, zásoby léků, věci vypůjčené nebo pronajaté, dokumentaci,       
            software, finanční prostředky) 
 
      přístroje a elektroniku 
 
      skla (okna, výlohy, vitríny, světelné reklamy) – platí pro případ rozbití z jakékoliv příčiny 
 
      odpovědnost za škody vyplývající z provozní činnosti (odložené věci  pacientů a  
            zaměstnanců) 
 
      pojištění přerušení provozu z důvodu buď Vaší pracovní neschopnosti nebo živelní škody  
            Vám bude vyplacena sjednaná denní částka 
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Pojištění ORDINACE 

Limity? 
  
 Pojištění nemovitého majetku  (sloužící k provozu praxe): 
 

 volitelně na částku: 0 mil. – 15 mil. Kč 

 
 Pojištění věcí movitých (veškeré zařízení ordinace): 
 

 volitelně na částku: 250 000 – 5 mil. Kč 

 
 Pojištění odpovědnosti za škodu (obecná odpovědnost, nikoli profesní): 
 

 základní pojištění na 0,5 mil. Kč, možno navýšit až na 20 mil. Kč 

 
 Pojištění přerušení provozu (lze vyjmout): 
 

 denní dávka volitelná 500 – 5 000 Kč 
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Pojištění ORDINACE 

Příklad (menší ordinace) 
 

Pojištění nemovitého majetku                       0 Kč  

(pozor, u ordinace v pronájmu se nemovitý majetek nepojišťuje) 

Pojištění movitého majetku                           250 tis. Kč 

Pojištění elektroniky                                      20 %, tj. 50 000 Kč 

Pojištění přerušení provozu                           2 000 Kč/den,   

         (spoluúčast 28 dní)  

Pojištění obecné odpovědnosti                      0,5 mil. Kč  

(sleva za pojištění profesní odpovědnosti u Kooperativy) 

Spoluúčast     5 000 Kč 

 

Pojistné                                                         9 631 Kč  
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Pojištění ORDINACE 

Příklad (větší ordinace, ve vlastnictví – v RD) 
 

Pojištění nemovitého majetku                       1 mil. Kč  

(pozor, u ordinace v pronájmu se nemovitý majetek nepojišťuje) 

Pojištění movitého majetku                           1 mil. Kč 

Pojištění elektroniky                                      20 %, tj. 50 000 Kč 

Pojištění přerušení provozu                           3 000 Kč/den,   

         (spoluúčast 28 dní)  

Pojištění obecné odpovědnosti                      0,5 mil. Kč  

(sleva za pojištění profesní odpovědnosti u Kooperativy) 

Spoluúčast     5 000 Kč 

 

Pojistné                                                         16 929 Kč  
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3. Ostatní benefity 



Ostatní benefity 

Rámcová dohoda o zvýhodněných podmínkách pojištění č. 4401500005 

(s účinností od 1.7.2015) – platí nejen pro členy, ale i pro zaměstnance ČLK 

 
Slevy na nová pojištění u Kooperativy: 

 Sleva až 30 % na pojištění majetku a odpovědnosti občanů /při roční platbě  

• Pojištění domácnosti, rodinného domu, bytové a nebytové jednotky, rekreační budovy a 
rekreační domácnosti – majetek ve vlastnictví člena ČLK či člena jeho domácnosti. 

 Sleva až 30 % na havarijní pojištění/povinné ručení osobních a užitkových vozidel 

• Vlastník vozidla člen ČLK. 

           Pro členy ČLK, poskytovatele ZS (netýká se zaměstnanců ČLK) 

 Sleva 30 % na standardní pojištění podnikatelských rizik TREND provozovaného ZZ nebo 
pojištění ORDINACE (pojištění na rizika např. živel, krádež, vandalismus, přerušení provozu, 
elektrotechnika, stroje, skla). 

 

Zvýhodnění budou poskytována prostřednictvím celé obchodní služby Kooperativy, tj. i  

prostřednictvím pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří mají s Kooperativou uzavřenu smlouvu o  

obchodním zastoupení na základě předložení slevového poukazu. 
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Ostatní benefity 
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Ostatní benefity 

Rámcová dohoda o poskytování zvýhodněných podmínek č. 
4401600001  

(s účinností od 1.3.2016) 

 
 Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli  

       jen pro zaměstnance lékařů podnikatelů 

       (vztahuje se na zaměstnance člena ČLK, kteří vykonávají  práci v pracovním poměru na     

        základě pracovní smlouvy nebo na základě dohody o pracovní činnosti) 

 Uvedená Rámcová dohoda  není určena pro zaměstnance nemocnic. 

 Kontakt pro sjednávání pojistných smluv : e-mail:
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Ostatní benefity 

Rámcová dohoda o poskytování zvýhodněných podmínek č. 
4401600001  

(s účinností od 1.3.2016) 
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Kooperativa je tu pro vás … 

- silná pojišťovna na našem trhu 

- dlouhodobá spolupráce (partnerství s ČLK) 

- VIP podmínky (nadstandardní rozsah krytí) 

- rychlá likvidace 

- skvělý servis 

- další benefity 

- … 

 



Děkuji všem za pozornost… 

Bc. Jan Soukup, Key Account Manager 

603 488 402, jsoukup1@koop.cz 

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 – Karlín 

 


