Okresní hospodářská komora v Prostějově

ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení Prostějov
Vás zvou na odborný seminář

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM
POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018
Na semináři budou přítomni pracovníci OSSZ Prostějov,
kteří budou připraveni v rámci diskuse zodpovídat Vaše dotazy.
Cílová skupina:

pracovníkům personálních útvarů a mzdových účtáren, zajišťujících
úkoly při provádění důchodového pojištění zaměstnanců; všem
institucím, které chtějí získat nejnovější informace v oblasti
důchodového pojištění

Termín:

27. ÚNORA 2018

Místo konání:

Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Organizátor:

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Přednáší:

Bc. Taťána Sojková

9:00 - 14:00 hod /presence od 8:45 hodin/

Zkušená lektorka v oblasti důchodového pojištění.
Program:
 Účast na nemocenském a důchodovém pojištění
 Doby pojištění, náhradní doby pojištění, vyloučené doby
 Řízení ve věcech důchodového pojištění
 Nároky a výplata dávek důchodového pojištění
 Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti provádění důchodového pojištění
 Evidenční listy - příklady vyplňování
 Dotazy, diskuse

Sídlo: Lidická 6, 796 01 Prostějov
IČ:
48532517
Č.ú.: 169 171 964 / 0300
Banka: ČSOB, a.s., pobočka Prostějov

Tel./zázn.: 582 332 721
Tel.:
582 332 489
E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
www.ohkpv.cz

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově

1 200,- Kč za účastníka

Ostatní

1 500,- Kč za účastníka

OHK v Prostějově není plátce DPH.
Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací
semináře, pronájem prostor, pronájem prezentační techniky, drobné občerstvení /minerálka, kafe nebo čaj,
obložená bageta/. V ceně jsou také zahrnuty materiály pro účastníky – prezentace lektorky v tištěné podobě.

Způsob platby:


Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č.ú. 169171964/0300,
variabilní symbol: 201802. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy.
Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence.



V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov.

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6,
tel.: 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz www.ohkpv.cz
Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku – viz příloha

nejpozději do 22. února 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

