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Vylušti:
1. přírodní katastrofa (voda)
3. člověk, který si přivlastňuje cizí věci
1. majetek
2. peníze
3. pohroma
2 kéž
2. nekontrolovatelně rozšířený oheň
1. automobil
1. opak zdraví
5. uplatnění odpovědnosti za vady
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potopa,zloděj,jmění,finance,neštěstí,ať,požár,vůz,nemoc,reklamace

Uveď nějaké příklady.

tajenka
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Pojištění
= právní vztah mezi posišťovnou (pojistitelem) a
pojištěnou osobou (pojištěncem), uzavřený většinou za
účelem omezení nebo vyloučení nebezpečí škody hrozící
pojištěné osobě.

Druhy pojištění:
1. Pojištění majetku pro případy jeho poškození,
zničení, ztráty, odcizení
- sdružené pojištění domácnosti

druhy pojištění

2. Pojištění fyzických osob pro případy onemocnění, zranění,
úmrtí (úrazové pojištění) nebo pro případy dožití určitého
věku (důchodové pojištění)
- úrazové pojištění pro profesonální sportovce
3. Pojištění odpovědnosti za škodu

Jestliže nastane pojistná událost, pojišťovna je povinna
splnit ve sjednaném rozsahu povinnost (zaplatit náhradu
škody). Pojištěnec musí platit pojišťovně pojistné.

Ve většině případů se člověk pojišťuje z vlastního rozhodnutí,
ale některá pojištění jsou uložena zákonem.

pojištění
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pojištění zákonné
(povinné)

zaměstnavatelé pro případy
odpovědnosti vůči zaměstnancům za
poškození jejich zdraví pracovními
úrazy a nemocemi z povolání
provozovatelé a řidiči motorových
vozidel pro případy škod,
způsobených jiným osobám provozem
vozidla

Zákonné pojištění chrání zájmy poškozených osob, které
musí být odškodněny bez ohledu na to, zda mají odpovědné
osoby na úhradu způsobených škod dostatečný majetek.
pojištění smluvní
(dobrovolné)

druhy pojištění

Proč a proti čemu je výhodné pojistit svůj byt?

pojištění
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Důležitými druhy zákonného pojištění - veřejné zdravotní
pojištění, nemocenské pojištění zaměstnanců a důchodové
pojištění.

Zdravotní a sociální péče
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou
v ČR pojištěny od narození do smrti všechny osoby, které tu
mají trvalý pobyt a také osoby, jejichž zaměstnavatel zde má
sídlo.

Pojišťovny uhrazují zdravotní péči poskytovanou jejich
pojištěncům např. léčebnou péči ambulantní a ústavní,
pohotovostní a záchrannou službu, preventivní péči,
poskytování léků a zdravotnické techniky, péči v lázních
a ozdravovnách, dopravu nemocných, posudkovou činnost.
Některá péče je v plném rozsahu hrazena ze
zdravotního pojištění, na některou pojištěnci přispívají.
zdravotní a sociální péče

Vylušti:

1. sebrat se po nemoci, vzpružit se
1. delší odpočinek po práci
1. hazard
3. zlomenina
4. předcházení nemocem
6. tlustý, silný
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zotavit se,dovolená,riziko,fraktura,prevence,obézní

Vylušti

4

Každý pracující je povinně pojištěn na základě zákona
o nemocenském pojištění zaměstnanců. Placení pojistného
je rozděleno mezi zaměstnavatele a zaměstnance tak, že
zaměstnavatelé uhrazují jeho větší část než zaměstnanci.
Z tohoto pojištění dostávají zaměstnanci čtyři peněžité
dávky:
1. Nemocenské - v době dočasné
prac. neschopnosti pro nemoc nebo úraz.
2. Podporu při ošetřování člena rodiny.
3. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
4. Peněžitou pomoc v mateřství.

peněžité dávky

Důchodové pojištění
Občané jsou povinně pojištěni pro případ stáří, tělesného nebo
smyslového postižení a úmrtí živitele.
Pojistné platí zaměstnavatelé, zaměstnanci i osoby samostatně
výdělečné činné
Poskytují se peněžité důchody:
- starobní,
- invalidní (plné nebo částečné),
- vdovské a vdovecké,
- sirotčí.

důchodové pojištění
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Sociální potřebnost a sociální podpora
Podle Listiny základních práv a svobod každý, kdo je v hmotné
nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro
zajištění základ. životních podmínek.
Je uzákoněna minimální hranice příjmu občana (životní
minimum), pod níž nastává stav jeho hmotné nouze - má nárok
na pomoc státu.
Kromě toho se stát podílí sociální podporou
na úhraně nákladů na výživu a sociální potřeby
dětí a rodin, které to potřebují.
Poskytují se přídavky na děti, sociální příplatky, příspěvky
na bydlení a příspěvky na dopravu.

sociální podpora

Přiřaď
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