Pihláška a
evidenní list
pojištnce
OZP - kód 207

pihláška

zmna
Razítko a podpis pracovníka OZP

Formulá bude zpracován elektronicky. Vyplujte jej, prosím, iteln hlkovým písmem podle pedepsaného vzoru písma, nejlépe ernou propisovací tužkou. Zaškrtávací pole oznate kížkem.
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1. Základní identifikace pojištnce
Píjmení

Jméno

Rodné píjmení

Datum narození

Titul

.

íslo pojištnce (rodné íslo)

/

.

2. Adresa trvalého pobytu a další identifikaní údaje
íslo popisné

ADRESA TRVALÉHO POBYTU: Ulice

Pohlaví

íslo orientaní

/
PS

muž

žena

U novorozenc uvést íslo pojištnce matky (R)

Obec

/
Stát

Státní píslušnost

3. Korespondenční adresa a ostatní kontaktní údaje
ADRESA PRO DORUOVÁNÍ: Ulice

íslo orientaní Telefon

íslo popisné

/
PS

Obec

Stát

E-mail

4. Kategorie pojištnce

5. Bankovní spojení pojištnce (vyplní pouze OSV nebo OBZP)
Státní kategorie

Plátcem pojistného je STÁT

!

Pojistné (zálohy na pojistné) platím

poštovní poukázkou

pevodem z útu

Bankovní spojení: (pedíslí útu - íslo útu / kód banky)

-

Plátcem pojistného je ZAMSTNAVATEL

/

Bankovní spojení: (IBAN)

Plátcem pojistného je pojištnec - OSV

C Z

Plátcem pojistného je pojištnec - OBZP

6. Identifikace zamstnavatele (vyplní pouze zamstnanci)
Název zamstnavatele nebo obchodní jméno OSV

ADRASA ZAMSTNAVATELE: Ulice

íslo orientaní

íslo popisné

Identifikaní íslo (I)

/

/
PS

Obec

Telefon

7. Identifikace OSV (vyplní pouze OSV)
Píjmení

Jméno

ADRESA MÍSTA PODNIKÁNÍ: Ulice

íslo popisné

Titul

íslo orientaní

Identifikaní íslo (I)

/
PS

Telefon

Obec

8. Kód a název dosavadní zdravotní pojišovny
Kód

Název zdravotní pojišovny

6. Pojistné OSV
9. Datum platnosti údaj, datum vyplnní a podpis pojištnce
Pi zmn zdravotní pojišovny jsem splnil(a) lhty stanovené pro zmnu zdravotní pojišovny dle § 11 Zákona . 48/1997
Sb., o veejném zdravotním pojištní, v platném znní. Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl(a) na tomto formulái
jsou pravdivé a úplné. Svým podpisem stvrzuji svoji vli
Datum platnosti vyplnných údaj OD
stát se pojištncem OZP.

OZP 70.01/2010

.

Poet list píloh

.

Vyplnno dne

.

.

Podpis pojištnce (zákonného zástupce)

Vysvtlivky k vyplování položek jsou uvedeny v Pouení na druhé stran tohoto formuláe. Pro vyplnní formuláe na PC lze použít elektronický PDF formulá vystavený na internetových stránkách www.ozp.cz.

Pouení k formulái Pihláška a evidenní list pojištnce zdravotní pojišovny
Formulá je uren ke splnní oznamovací povinnosti, kterou pojištnci ukládá ustanovení § 12 písm. a) a k) zák. . 48/1997
Sb., o veejném zdravotním pojištní.
Formulá se použije pi pihlášení ke zdravotní pojišovn, k oznámení osobních údaj, adres, zpsobu placení pojistného,
identifikaci plátce pojistného a k oznámení pípadných zmn tchto údaj.

Kategorie pojištnce
x

Plátce pojistného – stát
Státní kategorie:
(A) - dít do ukonení povinné školní docházky
(B) - nezaopatené dít po ukonení povinné školní docházky (ue, student, dít, které pro špatný
zdravotní stav nemže studovat, uit se, nastoupit do zamstnání)
(C) - poživatel dchodu z eského dchodového pojištní
(E) - žena na mateské a rodiovské dovolené;
- osoba pobírající penžitou pomoc v mateství podle pedpis o nemocenském pojištní;
- píjemce rodiovského píspvku
(G) - uchaze o zamstnání v evidenci úadu práce
(H) - osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi;
- osoba s ní spolen posuzovaná
(I) - osoba, která je závislá na péi jiné osoby ve stupni II, III, nebo IV;
- osoba peující o tuto osobu;
- osoba peující o osobu mladší 10 let, která je závislá na péi jiné osoby ve stupni
(J) - osoba povolaná k vojenskému cviení
(K) - osoba ve výkonu zabezpeovací detence nebo vazby nebo osoba ve výkonu trestu odntí svobody
(L) - osoba osobn celodenn a ádn peující alespo o jedno dít do 7 let vku nebo nejmén o dv dti do 15
let vku, pokud nemá píjmy ze zamstnání nebo samostatné výdlené innosti
(N) - osoba, která je pln invalidní nebo dosáhla vku potebného pro nárok na starobní dchod, avšak nespluje
podmínky pro piznání dchodu, nemá píjmy ze zamstnání, samostatné výdlené innosti a dchod z ciziny
nepesahuje minimální mzdu
(O) - osoba, která je píjemcem dávek nemocenského pojištní, není plátcem pojistného jako zamstnanec ani
jako osoba samostatn výdlen inná a není za ni plátcem pojistného stát z jiného titulu
(T) - osoba vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základ smlouvy s vysílající organizací, pokud
není dobrovolník plátcem pojistného jako zamstnanec ani jako osoba samostatn výdlen inná a není za nj
plátcem pojistného stát z jiného titulu
(U) - osoba mladistvá umístná ve školském zaízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
(V) - cizinec, kterému bylo udleno oprávnní k pobytu na území R za úelem poskytnutí doasné ochrany;
- žadatel o udlení mezinárodní ochrany a jeho dít narozené na území;
- cizinec, jemuž bylo udleno vízum k pobytu nad 90 dn za úelem strpní pobytu, a jeho dít narozené na
území R
Skutenosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné je pojištnec povinen oznámit do 8
dn. Za osoby zamstnané plní tuto povinnost zamstnavatel, pokud jsou mu tyto skutenosti známy.

x

Plátce pojistného – zamstnavatel (odvádí ást pojistného i za zamstnance)
Za zamstnance se považuje fyzická osoba, které plynou nebo by mly plynout píjmy ze závislé innosti nebo
funkních požitk podle § 6 zákona o daních z píjm. Zamstnance je povinen neprodlen oznámit nástup do
zamstnání nebo jeho ukonení, pokud zjistí, že jeho zamstnavatel tuto skutenost neoznámil.

x

Plátce pojistného je pojištnec – OSV
Oznámit zahájení nebo ukonení samostatné výdlené innosti je pojištnce povinen do osmi dn.

x

Plátce pojistného je pojištnec – OBZP
Oznámit skutenost, že se pojištnec stal osobou bez zdanitelných píjm je povinen nahlásit do osmi dn.

Zmna zdravotní pojišovny
Pojištnec má právo na výbr zdravotní pojišovny podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona íslo 48/1997 Sb., o veejném
zdravotním pojištní. Zdravotní pojišovnu lze zmnit jednou za 12 msíc, a to vždy jen k 1. dni kalendáního tvrtletí.

Datum platnosti vyplnných údaj OD:
Uvede se datum, od kterého oznamované skutenosti nastaly.

