ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Martin Semančík, Havlíčkova 4138, 430 03 CHOMUTOV
IČO: 86765493
Seminář: Nemocenské pojištění a pojistné 2019, zrušení karenční doby,
důchodové pojištění a ELDP 2019
Termín: 26. BŘEZEN 2019

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
MARTIN SEMANČÍK
CHOMUTOV
POŘÁDÁ

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Organizace:…………………………………………..
Jméno a příjmení:………………………………….…
Adresa:……………………………………………….
Telefon:………………

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

PSČ:………..

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ 2019
ZRUŠENÍ KARENČNÍ DOBY OD 1. 7. 2019
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A ELDP 2019

e – mail:…………………………
Počet osob:…..

26. BŘEZEN 2019

Kurzovné:……………,--Kč
Bude uhrazeno z účtu č. :……………………../…………
Platba v hotovosti:…………………………….

DŮM KULTURY TEPLICE
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 2950, TEPLICE

Dne …………. 2019

Razítko a podpis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TEL.: 606 489 081, 723 628 138
E - MAIL: semancikova@semancik.net
www.semancik.net

OBSAH SEMINÁŘE:




















Nemocenské pojištění a pojistné 2019
9.00 - 11.00 hod. přednáší: Martina Huřťáková
zrušení karenční doby od 1. 7. 2019
změny od 1. 1. 2019
důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2019
okruh pojištěných osob
úkoly zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
nové dávky NP
otcovská • podmínky nároku na otcovskou • odpůrčí doba u otcovské • výše
otcovské • uplatňování nároku na výplatu otcovské
dlouhodobé ošetřovné • podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné •
odpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného • výše dlouhodobého ošetřovného
• uplatňování nároku na výplatu dlouhodobého ošetřovného • posuzování
zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného • vznik
potřeby dlouhodobé péče • průběh potřeby dlouhodobé péče • ukončení
potřeby dlouhodobé péče • rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče
tzv. eNeschopenka – změny od 1. 1. 2019
diskuze, odpovědi na dotazy
Důchodové pojištění a ELDP 2019
11.30 - 13.30 hod. přednáší: Jana Dorčáková
okruh pojištěných osob
úkoly zaměstnavatelů v rámci důchodového pojištění
dokladování chybějících dob pojištění
výpočet důchodu v roce 2018 a 2019
rozdíl ve výši důchodu mezi doloženou a nedoloženou dobou pojištění
příklady k vyplňování ELDP
• zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
• dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
• peněžitá pomoc v mateřství, další mateřská dovolená
• otcovská poporodní péče
• dlouhodobé ošetřovné
• vojenské cvičení
diskuze, odpovědi na dotazy

PŘEDNÁŠÍ
Martina Huřťáková - METODIK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ - ČSSZ PRAHA
Jana Dorčáková - METODIK DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ - ČSSZ PRAHA

MÍSTO
DŮM KULTURY TEPLICE
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 2950, 415 01 TEPLICE

TERMÍN
26. 3. 2019, od 9:00 hodin do 14:00 hodin

CENA
1900,-- Kč, nejsme plátci DPH

PLATBA
- v hotovosti před zahájením semináře od 8:00 do 9:00 hodin
- převodním příkazem č.ú.: 35-4181130207/0100, VS 26032019

ZDARMA
Studijní materiál, drobné občerstvení
PŘÍPADNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘI MUSÍ BÝT POTVRZENA:
a) zasláním závazné přihlášky do 25. 3. 2019, viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem : semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

