
Odbor likvidace Øímská 2135/45, 120 00 Praha 2, tel.: 222 119 125, fax: 222 514 412
IÈ: 46973451, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742

Hasièsk? vz?jemn? pojiš�ovna, a.s.

do HVP, a.s. doruèeno dne, hodina
podpis

èíslo škody archívní èíslo

NÁHRADA ZTRÁTY NA VÝDÌLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
vyplní mzdová úètárna

Datum:

LPU/03/2011

Jméno a pøíjmení poškozeného: Rodné èíslo:

Místo úrazu:

K úrazu došlo dne:

Doèasná pracovní neschopnost od: do: do práce nastoupil dne:

Potvrzujeme tímto, že naše organizace dne: vyplatila:

Ztráta na výdìlku:

Bolestné:

Ztížení spoleèenského uplatnìní:

Poplatek za vystavení lékaøského posudku:

Vìcná škoda vzniklá poškozenému:

Zproštìní odpovìdnosti zamìstnavatele kráceno o:

Náhrada celkem:

Refundaci škody zašlete na úèet zamìstnavatele èíslo:

bodù

bodù

%

Kè

Kè

Kè

Kè

Kè

Kè

Kè

Razítko a podpis zamìstnavatele:

Náhrada ztráty na výdìlku C - (A+D)

Prùmìrný výdìlek (C) za prac. dnù / hodin 

Náhrada mzdy + nemocenské dávky A+D

Ztráta na výdìlku Kè

Kè

Kè

Kè

D Vyplacená náhrada mzdy pøi doèasné PN celkem: Zameškáno pracovních dní:KèKè

C

*Poškozený pracuje na smìny - uveïte poèet hodin pøipadajících na jednu smìnu, 8 nebo jiný poèet apod.

Výpoèet prùmìrného výdìlku za zmeškané pracovní dny doèasné PN:

Typ pracovní doby poškozeného*:

Kè

B Prùmìrný výdìlek za pracovní den:

Rozhodné období - pøedcházející ètvrtletí, resp. rok*:

Zameškáno pracovních dní:

*Státní svátky se zapoèítávají do zmeškané pracovní doby, hodiny odpracované v 1 den doèasné pracovní neschopnosti se od vypoèítané náhrady mzdy odeèítají

Kè

A Vyplacené nemocenské dávky celkem:

Zameškáno kalendáøních dní:

Potvrzení OSSZ:

Datum:

Kè

Vyplnìný tiskopis zašlete na adresu uvedenou v záhlaví.

kde:v hod.:


	Stránka 1

	TextField1: 
	TextField2: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	TextField7: 
	TextField8: 
	TextField9: 
	TextField10: 
	TextField11: 
	TextField12: 
	NumericField1: 
	NumericField2: 
	NumericField3: 
	NumericField4: 
	TextField13: 
	NumericField5: 
	TextField14: 
	NumericField6: 
	NumericField7: 
	NumericField8: 
	NumericField9: 
	NumericField10: 
	NumericField11: 
	TextField15: 
	NumericField12: 
	TextField16: 
	NumericField14: 
	TextField17: 
	NumericField15: 
	NumericField16: 
	NumericField17: 
	TextField18: 
	NumericField18: 
	NumericField19: 
	TextField19: 



