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POJIŠTĚNÍ
Členové Českého florbalu (ČF) a účastníci akcí, které pořádá ČF, jsou 
díky členství ČF v Českém olympijském výboru. 

Pojištění se vztahuje na všechny členy ČF, tj. i na členy florbalových od
florbalové oddíly pořádají. Pojištěny jsou všechny události, které se sta
společné dopravy na ně. Dále události během všech akcí, které pořádá
tyto akce. Pojištění se také vztahuje na úrazy, které se stali během trén

Úrazy vzniklé do 31. 1. 2019

Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a 
smlouva (http://www.olympic.cz/www/docs/smlouvy_COV/Smlouva_Ko
2017.

Pro hlášení pojistných událostí využijte tohoto návodu (https://www.koo
pojišťovny Kooperativa, příp. si stáhněte formulář přímo zde: Kooperat
file/3567/)

V případě dotazů ohledně úrazů se obraťte na infolinku pojišťovny Koo
info@koop.cz (mailto:info@koop.cz)

Úrazy vzniklé od 1.2.2019

Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a 
(https://www.olympic.cz/docs/smlouvy_COV/01_Pojistn%C3%A1%20s
platí od 1. 2. 2019.

Pro hlášení pojistných událostí využijte tohoto návodu (https://www.oly
Informacni-letak2.pdf) z webu pojišťovny VZP, příp. si stáhněte formulá
(https://www.olympic.cz/upload/files/06-Priloha-c.-5-k-PS-Oznameni-sk
pojisteni.pdf)

V případě dotazů ohledně úrazů se obraťte na klientskou klinku Pojišťo
info@pvzp.cz (mailto:info@koop.cz)

Vyplňte formulář dle pokynů a nascenovaný ho pošlete elektronicky na
sekretariát ČF.

Pojistnou událost hlásí pojištěná osoba a je třeba ji nahlásit co nejdříve

SOUTĚŽE (/SOUTEZE/)

NOVÁ SEZÓNA

(/CFBU/INFORMACNI-

DESKA/NOVA-SEZONA)

DŮLEŽITÉ (/CFBU/INFORMACNI-

DESKA/DULEZITE)

PODPORA ODDÍLŮ

(/CFBU/INFORMACNI-

DESKA/PODPORA-ODDILU)

AKCE MANTINELY

(/CFBU/INFORMACNI-

DESKA/AKCE-MANTINELY)

POJIŠTĚNÍ

ANTIDOPING (/CFBU/INFORMACNI-

DESKA/ANTIDOPING)

ODKAZY (/CFBU/INFORMACNI-

DESKA/ODKAZY)

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ

(/CFBU/INFORMACNI-

DESKA/PRIHLASKY)

PLATBY (/CFBU/INFORMACNI-

DESKA/PLATBY)

KORONAVIRUS (/KORONAVIRUS) SUPERLIGA FLORBALU (/SUPERLIGA-MUZI/) EXTRALIGA ŽEN (/EXTRALIGA-ZENY) SO

VÝSLEDKY (/VYSLEDKY) REPREZENTACE (/REPREZENTACE/) ČESKÝ FLORBAL (/CFBU) FIS (HTTPS://LOGIN.CESKYFLOR

https://fanshop.ceskyflorbal.cz/
https://www.ceskyflorbal.cz/
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/zpravy
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/struktura
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/matrika
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/skoleni
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/mladez
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/struktura/partneri
https://www.ceskyflorbal.cz/pro-media
https://www.ceskyflorbal.cz/home
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska
http://www.olympic.cz/www/docs/smlouvy_COV/Smlouva_Kooperativa_uraz2.pdf
https://www.koop.cz/reseni-skod/osoby
https://www.ceskyflorbal.cz/dms/serve/assigned-file/3567/
mailto:info@koop.cz
https://www.olympic.cz/docs/smlouvy_COV/01_Pojistn%C3%A1%20smlouva%20%C4%8D.%201310001770.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/COV-Informacni-letak2.pdf
https://www.olympic.cz/upload/files/06-Priloha-c.-5-k-PS-Oznameni-skodni-udalosti-z-urazoveho-pojisteni.pdf
mailto:info@koop.cz
https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/nova-sezona
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/dulezite
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/podpora-oddilu
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/akce-mantinely
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/pojisteni
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/antidoping
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/odkazy
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/prihlasky
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/platby
https://www.ceskyflorbal.cz/koronavirus
https://www.ceskyflorbal.cz/superliga-muzi/
https://www.ceskyflorbal.cz/extraliga-zeny
https://www.ceskyflorbal.cz/souteze
https://www.ceskyflorbal.cz/vysledky
https://www.ceskyflorbal.cz/reprezentace/
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu
https://login.ceskyflorbal.cz/osoba/


10. 6. 2020 Český florbal | ČFbU - Informační deska - Pojištění

https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/pojisteni 2/6

V případě, že potřebujete potvrdit úraz z roku 2016 a dříve, obraťte
adrese kokaislova@ceskyflorbal.cz (mailto:kokaislova@ceskyflor
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