
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
 

administrace 



1. JAK SE PŘIPOJIT K POJISTCE? 

poslat vyplněný, 
podepsaný a 
orazítkovaný 
formulář pro příslušný 
rok  

člen ČRDM člen krajské rady nečlen 

poslat vyplněný, 
podepsaný a 
orazítkovaný 
formulář pro členská 
sdružení krajských rad 
pro příslušný rok 

poslat vyplněný, 
podepsaný a 
orazítkovaný 
formulář pro 
nezastřešená sdružení 
pro příslušný rok 



2. JAKÝ FORMULÁŘ? 

Prohlášení o 
prodloužení členství v 
České radě dětí a 
mládeže na rok 2013 

člen ČRDM člen krajské rady 
 

nečlen 

PROHLÁŠENÍ – 
Pojistná smlouva na 
úrazové pojištění č. 
0229499041 pro 
sdružení dětí a 
mládeže pro rok 2013 

PROHLÁŠENÍ – 
Pojistná smlouva na 
úrazové pojištění č. 
0229499041 pro 
sdružení dětí a 
mládeže pro rok 2013 



3. VZOR FORMULÁŘE 

 člen ČRDM 

požadované údaje vyplníte 
v registračním systému 
členských sdružení ČRDM: 
registrace.iadam.cz 

http://registrace.iadam.cz/


člen krajské rady 

požadované údaje vyplníte 
v registračním systému ČRDM: 
registrace.iadam.cz 
(pro přístup do systému kontaktujte 
zástupce své krajské rady) 

http://registrace.iadam.cz/


nečlen 

formulář ke stažení: 
www.crdm.cz/pojisteni/ 

http://www.crdm.cz/pojisteni/


4. DO KDY NEJPOZDĚJI POSLAT? 

do 10. 12. 2012 
 

člen ČRDM člen krajské rady nečlen 

platnost pojištění: 
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 



5. KAM POSLAT? 

ČRDM 

Senovážné nám. 24 

116 47  Praha 1 

 

člen ČRDM člen krajské rady nečlen 

elektronicky: 
sekretariat@crdm.cz 
POZOR, nestačí poslat pouze elektronicky!! 

mailto:sekretariat@crdm.cz
mailto:sekretariat@crdm.cz
mailto:sekretariat@crdm.cz


6. KDO POJIŠTĚNÍ PLATÍ? 
 

ČRDM – do vyčerpání dotace určené na pojištění 
(po vyčerpání dotace si platí sdružení) 

člen ČRDM člen krajské rady nečlen 



7. KOLIK POJIŠTĚNÍ STOJÍ? 

17 Kč / osoba 

 

 

 

člen ČRDM člen krajské rady nečlen 



8. MOŽNOST PŘIPOJIŠTĚNÍ 
DALŠÍCH OSOB? 

měsíčně 

člen ČRDM člen krajské rady nečlen 

platnost pojištění: 

od 1. dne měsíce, který následuje měsíc, ve 
kterém jste poslali přihlášku, do 31. 12. 2013  

(př. od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 – pokud jste poslali přihlášku do 20. 4. 2013) 
 



9. JAKÝ FORMULÁŘ? 

Přihláška ke členství v 
České radě dětí a 
mládeže (ČRDM) na 
rok 2013 

člen ČRDM člen krajské rady nečlen 

PROHLÁŠENÍ – 
Pojistná smlouva na 
úrazové pojištění č. 
0229499041 pro 
sdružení dětí a 
mládeže pro rok 2013 

PROHLÁŠENÍ – 
Pojistná smlouva na 
úrazové pojištění č. 
0229499041 pro 
sdružení dětí a 
mládeže pro rok 2013 



 nový člen ČRDM 

10. VZOR FORMULÁŘE 

formulář ke stažení: 
www.crdm.cz/dokumenty/ 

http://www.crdm.cz/dokumenty/




člen krajské rady 

nečlen 

viz bod 3. 



11. DO KDY NEJPOZDĚJI POSLAT? 

člen ČRDM člen krajské rady nečlen 

do 20. dne měsíce 

platnost pojištění: 

od 1. dne měsíce, který následuje měsíc, ve 
kterém jste poslali přihlášku, do 31. 12. 2013  

(př. od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 – pokud jste poslali přihlášku do 20. 4. 2013) 
 



12. HLÁŠENÍ ÚRAZU 
 

Přímo pojišťovně Generali: 
• telefonicky 844 188 188 (pojištěný bude informován o dalším postupu) 

• on-line s využitím webu www.generali.cz 
• na formuláři „Oznámení o úrazu“ na adresu: 
Generali Pojišťovna a.s.  
Likvidace PU - život  
Bělehradská 132  

120 84 Praha 2                                                              Smlouva číslo: 0229499041  
 

člen ČRDM člen krajské rady nečlen 

http://www.generali.cz/
http://www.generali.cz/


13. DOTAZY? 

 V případě dalších dotazů, 
         kontaktujte, prosím, kancelář ČRDM: 

Česká rada dětí a mládeže 
Senovážné nám. 24 
116 47  Praha 1 
 

tel.: + 420 234 621 209 
fax.: + 420 234 621 541 
e-mail: sekretariat@crdm.cz 
 
 

formuláře ke stažení: www.crdm.cz/pojisteni/ 

Pojistné smlouvy a metodika pojištění jsou k dispozici 
na webových stránkách ČRDM www.crdm.cz.  

mailto:sekretariat@crdm.cz
mailto:sekretariat@crdm.cz
mailto:sekretariat@crdm.cz
http://www.crdm.cz/pojisteni/
http://www.crdm.cz/

