A navíc získáte:
• Slevu 15 % na pojištění Náš domov
a Naše auto od ČSOB Pojišťovny
• 2 vstupenky na domácí zápasy
Fotbalové národní ligy zdarma
Kartu Votroka si můžete zřídit na vybraných
obchodních místech ve východních Čechách, např:
ČSOB Hradec Králové,
Ulrichovo náměstí 734/7
ČSOB Hradec Králové,
Břetislavova 1622/1
ČSOB Trutnov,
Horská 888
ČSOB Náchod,
Karlovo náměstí 177
ČSOB Jičín,
Husova 393
Finanční centrum Poštovní spořitelny
Hradec Králové, Puškinova 861/2
Česká pošta, Hradec Králové 2, Zamenhofova 915/2
Česká pošta, Hradec Králové 3, Pospíšilova 215
Česká pošta, Hradec Králové 9, Mrštíkova 1767/38a

Karta Votroka

Využívejte výhody se svým
fotbalovým klubem

7/2018

FC Hradec Králové pro Vás společně
s partnery připravil program s řadou výhod
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Pořiďte si zdarma platební kartu Votroka, stačí si založit
ČSOB Plus Konto na pobočce ČSOB nebo Poštovní
účet od Poštovní spořitelny ve Finančním centru Poštovní
spořitelny či na Specializované bankovní přepážce České
pošty. Pro stávající klienty je výměna karty zdarma.
Kartu si lze také založit on-line na stránkách
www.csob.cz nebo na www.postovnisporitelna.cz
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Vedení účtu je zcela zdarma, stačí si na něj posílat
10 000 Kč měsíčně. V opačném případě za vedení zaplatíte
69 Kč měsíčně.

Vedení účtu zdarma mohou mít také:

• Mladí do 26 let bez podmínky příjmu
• Maminky na mateřské a rodiče na rodičovské dovolené
až 3 roky bez podmínky příjmu
• Klienti nad 58 let nebo zdravotně postižení
s příjmem alespoň 5 000 Kč měsíčně
Klienti nad 58 let a zdravotně postižení mohou
v každém měsíci zdarma využít i službu Donáška hotovosti
poskytovanou Českou poštou.
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Osobní údaje hlásitele (pokud je odlišný od pojištěného)
Příjmení a jméno, titul
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Vztah k pojištěnému
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Adresa hlásitele : Ulice a číslo popisné, obec

%

PSČ

%

Osobní údaje pojištěného (poškozeného, jemuž se úraz stal)
Příjmení a jméno, titul
PSČ

Adresa pojištěného : Ulice a číslo popisné, obec
Jméno a adresa zákonného zástupce (uvádějte vždy v případě nezletilého pojištěného) : Ulice a číslo popisné, obec

PSČ

Adresa zaměstnavatele k datu úrazu : Název firmy, ulice a číslo popisné, obec

PSČ

Rodné číslo
Telefon domů

Rodné číslo
Telefon domů

Osobní údaje hlásitele (pokud je odlišný od pojištěného)

Příjmení a jméno, titul

Údaje o úrazu
Adresa hlásitele : Ulice a číslo popisné, obec

Kdy došlo k úrazu?

-10

Kde došlo k úrazu?

áá

%

Dne

-15

v

hod.

-5 %

%

Telefon do zam

Povolání, popř. d
k datu úrazu

Jedná se o pracovní úraz? Pokud ANO doložte

áááo pracovním úrazu.
ANO

NE

Osobní údaje pojištěného (poškozeného, jemuž se úraz stal)

Uveďte podrobně, jak k úrazu došlo.

Popište vaše současné subjektivní potíže.

Příjmení a jméno, titul
Adresa pojištěného : Ulice a číslo popisné, obec

Jste?
Jméno a adresa zákonného zástupce (uvádějte
vždy včástpřípadě
: Uli
Byla poraněná
těla již přednezletilého
úrazem postižena?pojištěného)

Která část těla byla postižena?

ANO

NE

pravák

Adresa zaměstnavatele k datu úrazu : Název firmy, ulice a číslo popisné, obec

Došlo k úrazu při dopravní nehodě?

Pokud ANO, kdo dopravní nehodu zavinil?

w w w. f i t n e s s f i l i p . c z
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Kdy došlo k úrazu?

Kde došlo k úrazu?

% o úrazu
Údaje
10 Z 1081

Dne
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Uveďte podrobně, jak k úrazu došlo.
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Došlo k úrazu při dopravní nehodě?

levá

Pokud ANO, kdo dopravní nehodu vyšetřoval? (sdělte adresu policie a pokud v
kol o šetření,doložte)

Aktuální informace o Která
partnerech
a slevách naleznete
část těla byla postižena?
na www.fchk.cz/kartavotroka
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Aquacentrum
Hradec Králové

Co s účty získáte zdarma:

• Neomezené tuzemské příchozí a odchozí úhrady,
včetně trvalých příkazů inkas a SIPO
• Služby elektronického bankovnictví, včetně
elektronického výpisu
• Neomezené výběry hotovosti z našich více než
1 000 bankomatů v rámci ČR
• Jeden výběr hotovosti na České poště měsíčně
• Dvě bezkontaktní platební karty
• Možnost povoleného přečerpání účtu

-20

á -20%* pouze na McMenu - provozovna na okruhu v Hradci Králové; áá provozovna v Hradci Králové; ááá na zájezdy, provozovna v Hradci Králové áááá -50% na vstupní prohlídku

A kde všude získáte výhody?

Jak vstoupíte do programu
slev a výhod?

Pokud ANO, kdo dopravní nehodu zavinil?
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