ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Úhrada ZÁKLADNÍHO PROFESNÍHO POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB na rok 2017 v
rámci pojistné smlouvy č. 8059840216, kterou u ČSOB Pojišťovny sjednala ČKA pro všechny
autorizované architekty prostřednictvím makléře Marsh, s. r. o.
POKYNY PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU, PŘÍPADNĚ PRO VYPLNĚNÍ SLOŽENKY:
PLÁTCE: jméno a příjmení, adresa autorizované osoby
ČÁSTKA:
VARIABILNÍ SYMBOL: číslo autorizace
SPECIFICKÝ SYMBOL: 2017
KONSTANTNÍ SYMBOL: pro složenky 0379, bezhotovostní platby 0558
TERMÍN SPLATNOSTI: 28. 2. 2017
ČÍSLO ÚČTU: 1928140339/0800
Pojištění se sjednává ve dvou limitech:
a) limit pojistného plnění 200.000,- Kč – pojistné činí 1.140,- Kč ročně;
b) limit pojistného plnění 500.000,- Kč – pojistné činí 1.800,- Kč ročně.
Pojištění na rok 2017 jsou povinni uhradit všichni autorizovaní architekti České komory architektů,
kteří ve stanovené lhůtě do 28. 2. 2017 nepožádají o zrušení základního profesního pojištění
zajišťovaného Komorou a nedoloží, že jsou pojištěni jinak. Povinnost sjednat si profesní pojištění
vyplývá z ustanovení § 16 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů. Autorizovaná osoba musí být pojištěna po celou dobu výkonu profese.
V případě, že byla autorizovaná osoba v minulosti odhlášena z profesního pojištění, může se od roku
2017 za poplatek u makléřské spol. Marsh znovu přihlásit. Pokud by architekti, kteří jsou uvedeni
v seznamu odhlášeného prof. pojištění, omylem uhradili částku za prof. pojištění, musí sami požádat o
vrácení této částky Kancelář ČKA.
Pojištění na rok 2016 mělo být uhrazeno do 28. 2. 2016. Všichni architekti, kteří neuhradí dlužnou
částku 1140 Kč do 30. 6. 2017, budou z účasti na profesním pojištění zajišťovaném ČKA vyloučeni.
Smlouvy a další informace o základním profesním pojištění naleznete na: www.cka.cz
Doklad o úhradě pro daňové účely - útržek složenky slouží plátci jako doklad pro daňové účely
(jedná se o odpočitatelný náklad podle zákona o dani z příjmů). V případě bezhotovostní platby Vám
bude Kanceláří ČKA na požádání vystaven samostatný doklad (potvrzení o úhradě).
Doporučujeme bezhotovostní platbu – je možné sloučit platbu členského příspěvku s platbou za
profesní pojištění.
Kontakt: Lenka Dytrychová, e-mail: lenka.dytrychova@cka.cc, tel.: 257 532 430.
Kancelář České komory architektů

