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ŽIADATEĽ

PRACOVNÝ ČAS V ROZHODUJÚCOM OBDOBÍ

ZÁROBOK V ROZHODUJÚCOM OBDOBÍ

NÁHRADA PRÍJMU POSKYTNUTÁ ZAMESTNÁVATEĽOM

Meno a priezvisko

Počet pracovných dní, ktoré mal poškodený odpracovať v rozhodujúcom
období podľa plánovaného rozvrhu pracovnej doby 

Mzda zúčtovaná na výplatu (vrátane všetkých odmien a príplatkov a pomerná časť mzdových príjmov, ktoré sú poskytnuté za dlhšie 
obdobie ako je rozhodný kalendárny štvrťrok, napr. pomerná časť ročných, polročných odmien a pod.)
NIE VŠAK – nemocenské dávky a náhrada mzdy za dni ospravedlnenej neprítomnosti v práci (dovolenka, choroba a pod.)                                                      

Dátum narodenia

Bytom

Počet dní platených sviatkov, ak sa mesačná mzda nekráti 

Úraz zo dňa                                                   je        nie je úraz pracovný a poškodený už        bol        bude        nebude odškodnený
                                                                u svojho zamestnávateľa
Zamestnanec je pracovne zaradený ako

Rozhodujúce obdobie (kalendárny štvrťrok pred úrazom) 

Stav

Poškodený bol neschopný práce od                                                    do                                                   pre diagnózu č.

Počet dní ospravedlnenej neprítomnosti v práci (napr.: dovolenka, choroba a pod.)  

Denný hrubý zárobok v rozhodujúcom období (Mzda zúčtovaná na výplatu sa delí súhrnom započítaných dní)  

Celkový počet dní pracovnej neschopnosti, ktoré by mal zamestnanec odpracovať, keby nenastala PN

Náhrada príjmu (od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa 
dočasnej pracovnej neschopnosti) ktorá bola vyplatená zamestnávateľom v celkovej výške v
Za správnosť údajov zodpovedá
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca

Kontaktné tel. číslo

Súhrn započítaných dní v rozhodujúcom období (súčet pracovných dní a dní platených sviatkov mínus počet dní 
ospravedlnenej neprítomnosti)
Uveďte pravdepodobný zárobok, ktorý sa zistí z hrubej mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia 
(prípadne z hrubej mzdy, ktorú by zrejme dosiahol, v prípade, ak nie je možné uviesť priemerný hrubý zárobok) EUR

EUR

EUR

EUR

POTVRDENIE O STRATE NA ZÁROBKU POČAS PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI
Pre potreby KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, ktorá prerokováva náhradu za stratu na zárobku 

počas pracovnej neschopnosti (PN) potvrdzujeme údaje k zárobku nášho zamestnanca:

Pečiatka a podpis zamestnávateľaPodpis zamestnanca
Dňa

V

POISŤOVŇA
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA I., odd: Sa, vložka 79/B
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Vyplnené tlačivo, ako aj všetky potrebné doklady k likvidácii škodovej udalosti, doručte prostredníctvom:

• Internetovej služby na stránke www.kooperativa.sk v sekcii poistná udalosť – STAV MOJEJ ŠKODY, kde zároveň poškodený získa prehľad o stave 
vybavovania škodovej udalosti

• alebo elektronicky – e-mail: likvidaciaNP@koop.sk
• alebo na adresu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava

Poisťovňa si zároveň dovoľuje informovať poškodeného, že bez poskytnutia údajov požadovaných v tomto tlačive nie je možné zo strany poisťovne 
ukončiť šetrenie a posúdiť splnenie podmienok pre likvidáciu nahlásenej škodovej udalosti. (V zmysle § 15 ods.1 Zákona č.381/2001 Z.z. o Povin-
nom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, existuje priamy nárok poškodeného voči poisťovateľovi 
škodcu, avšak tento nárok musí byť dostatočne preukázaný).

Zároveň si dovoľujeme upozorniť poškodeného, že samotným doručením poisťovňou požadovaných dokladov/listín nárok na  poistné plnenie/náhra-
du škody v uplatnenej výške nevzniká. O oprávnenosti a výške poistného plnenia/náhrady škody bude rozhodnuté poisťovňou a to až po skončení 
šetrenia škodovej udalosti, o čom bude poškodený zo strany poisťovne písomne informovaný. (§ 11 ods. 6 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom 
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla).

Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Vás informuje, že osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Zároveň 
Vás informuje, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group www.kooperativa.sk.
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