Pozvánka na kurz
Název:
Termín:
Cena:

Pracovní úrazy - Vše co potřebujete vědět o pracovních úrazech
cílem semináře je informovat o odškodňování pracovních úrazů a rent
pá 11.10.2019
1 210 Kč vč. DPH
při přihlášení více osob z jedné organizace

Místo konání:
Manažer:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz

Garant:

zástupkyně pojišťovny Kooperativa

Rozsah:

3 hodiny

Lektoři:

Zástupkyně pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
- hlavní metodik o náhradě ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
- hlavní metodik odboru rent

Program:

Prezence: 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 11.00 hodin
Diskuse: 11.00 - 11.30
Cílem semináře je seznámit Vás s problematikou pracovních úrazů, odškodňováním
pracovních úrazů a rent, ale také s novinkami v této oblasti, které jsou v letošním
roce. Dále rozebereme nejčastější chyby zaměstnavatelů, jak jim předcházet.
Seminářem Vás provedou specialistky z Kooperativy pojišťovny, a.s..Na závěr bude
věnován prostor pro Vaše dotazy a diskusi.
Stručný program:
prvotní odškodnění
- bolestné,
- ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti,
- ztížení společenského uplatnění,
- náklady spojené s lečením atd..
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
- renta
- nejčastější chyby zaměstnavatelů

Poznámka:

Platba:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
var. symbol: 32 01 19 22
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena: 1000 Kč + 21% DPH = 1210,- Kč
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad
obdržíte u prezence nebo následně poštou
V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora
- tisk materiálů
- výuka lektora
- občerstvení v průběhu semináře
- wiﬁ připojení zdarma
JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!
MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U
OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)
Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme

