iniciatíva
slovensk ých
učiteľov

platenie zdravotného poistenia počas štrajku
Na začiatku štrajku zamestnávateľ odhlási zamestnanca z príslušnej zdravotnej poisťovne (netýka sa sociálneho poistenia). Zamestnanec sa ako samoplatiteľ prihlási vo svojej zdravotnej poisťovni. Možnosti oznamovania jednotlivým poisťovniam a informácie o platbách sú v tabuľke. Po ukončení štrajku sa zamestnanec
odhlási a zamestnávateľ ho opäť prihlási.
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ZAMESTNÁVATEĽ

UNION

Dôvera

a) na e-pobočke

a) na online pobočke
b) na tlačive
Oznámenie zamestnávateľa o
poistencoch pri zmene platiteľa
poistného na verejné zdravotné
poistenie

a) na elektronickej pobočke

— odhlási zamestnancov
(začiatok štrajku)
— prihlási zamestnancov
(koniec štrajku)
Hromadný výkaz Kód 2N,
dávka 601 (najneskôr do 8 dní
od zmeny)
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VŠZP

ZAMESTNANEC
— prihlási sa ako samoplatiteľ
(začiatok štrajku)
— odhlási sa ako samoplatiteľ
(koniec štrajku)
Individuálna prihláška
— najneskôr do 8 dní od zmeny

e-pobočka

e-formulár

a) na pobočke
b) vyplnením a zaslaním tlačiva
poštou alebo oskenované mailom
infolinka@vszp.sk

a) na pobočke
b) vyplnením a zaslaním tlačiva
poštou alebo oskenované mailom
union@union.sk

a) na pobočke
b) telefonicky 0850 850 850
c) mailom info@dovera.sk
d) na elektronickej pobočke

Tlačivo:
Oznámenie poistenca/platiteľa

Tlačivo:
Univerzálne oznámenie
platiteľa poistného

Poznámka: ohlásiť kategóriu
43 – samoplatiteľ

stiahni tlačivo

3

ZAMESTNANEC
— zaplatí preddavok na
poistné najneskôr do 8 dní
od začiatku nasledujúceho
mesiaca

e-pobočka

Zoznam účtov
(vybrať podľa trvalého bydliska)
Konštantný symbol:
3558
Špecifický symbol:
201601 (januárová platba)
201602 (februárová platba)
Variabilný symbol:
rodné číslo
zoznam účtov

stiahni tlačivo

Číslo účtu:
7000 256 534/8180
IBAN:
SK90 8180 0000 0070 0025 6534
Konštantný symbol:
3558
Špecifický symbol:
201601 (januárová platba)
201602 (februárová platba)
Variabilný symbol:
rodné číslo (v prípade, že je
9-miestne, treba ho doplniť na
konci jednou nulou)

e-pobočka

Číslo účtu:
7000 464 464/8180
Konštantný symbol:
3558
Špecifický symbol:
012016 (januárová platba)
022016 (februárová platba)
Variabilný symbol:
rodné číslo

Mesačný vymeriavací základ: € 60,06. Denný vymeriavací základ: január – € 1,94/deň (€ 60,06 / 31 dní), február – € 2,07/deň (€ 60,06 / 29 dní)
Platbu za daný mesiac vypočítame ako denný vymeriavací základ vynásobený počtom kalendárnych dní zapojenosti v štrajku
Lehota na zaplatenie – do 8. dňa nasledujúceho mesiaca (napr. za január do 8. februára)
Lehota na prihlásenie/odhlásenie – do 8 dní, odkedy nastala zmena (začiatok a koniec štrajku)
Informácie poskytli: Zuzana Šoltýsová (Union ZP); p. Lendelová (VŠZP); Andrej Trnka (Dôvera)

iniciatíva slovenských učiteľov — strajk@isu.sk — info@isu.sk — www.isu.sk
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