
Odeslat na adresu : Odborové sdružení železničářů, Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, Praha 9 - Vysočany 190 00 , OSŽ - Ú  HFO

List číslo 1

za 450 Kč

za 600 Kč

za 750 Kč

za1050 Kč

za1350 Kč

poř. datum výše podpis

čís. platby pojist. pojištěnce

Upozornění : Vámi vyplněná přihláška k pojistné smlouvě 

k "Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při
počet částka výkonu povolání" je součástí smluvního vztahu 

za 450 Kč 1 s pojišťovnou a je současně účetním dokladem 

za 600 Kč o přijatých platbách pojistného od pojištěných členů OSŽ.

za 750 Kč Chybně, neúplně, nečitelně vyplněná přihláška a chybně 

za1050 Kč zaznamenané a sečtené úhrady mohou být důvodem

za1350 Kč k problémům s likvidací pojistné události a ohrozit plnění.

Pište čitelně texty a čísla. 

Číslo odborové organizace je klíčem k identifikaci úhrad.

počet listů

15- .  .  .  . - .  .  .  . 

org.číslo zákl. org.

kontakt.osoba a telef.číslo

Celková částka

PŘIHLÁŠKA K POJISTNÉ SMLOUVĚ   595037052-8
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání uzavřenou mezi OSŽ a poj. Kooperativa

trvalé bydliště 
příjmení

jméno

datum 

narození 

razítko ZO a podpis oprávněné 
osoby

REKAPITULACE za všechny listy

celková částka 450

REKAPITULACE za list číslo 1

450



List č. 2  3   4   5   (zakroužkujte) org.číslo zákl. organizace: 15- .  .  .  .  -  .  .  .  . 

poř. datum výše podpis

čís. platby pojist. pojištěnce

Upozornění : Vámi vyplněná přihláška k pojistné smlouvě 

k "Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při
počet částka výkonu povolání" je součástí smluvního vztahu 

za 450 Kč s pojišťovnou a je současně účetním dokladem 

za 600 Kč o přijatých platbách pojistného od pojištěných členů OSŽ.

za 750 Kč Chybně, neúplně, nečitelně vyplněná přihláška a chybně 

za1050 Kč zaznamenané a sečtené úhrady mohou být důvodem

za1350 Kč k problémům s likvidací pojistné události a ohrozit plnění.

Pište čitelně texty a čísla. 

Číslo odborové organizace je klíčem k identifikaci úhrad.celková částka

datum 

narození jméno

příjmení
trvalé bydliště

REKAPITULACE za list číslo 2  3  4  5 (zakroužkujte)


