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1. Identifikace pojištěnce
Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím VZP
všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl.
7. Datum vyplnění a podpis pojištěnce
3. Žádost o vrácení přeplatku
Datum převzetí, razítko a podpis pracovníka VZP
Formulář  bude zpracován elektronicky. Vyplňujte jej, prosím, předepsaným typem písma Courier New Bold 11. Zaškrtávací pole označte křížkem.
E-mail
Rodné příjmení
Vyplněno dne
V
ZP - kód 111
V
ZP 86Z.51/2010
Příjmení
Jméno
Titul
Číslo pojištěnce (rodné číslo)
ADRESA TRVALÉHO POBYTU: Ulice
Číslo popisné / číslo orientační
PSČ
Obec
Žádost
o vrácení přeplatku
za rok 2010
Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na
pojistném na zdravotní pojištění za rok 2010
(podle § 3 odst. 17 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Telefon
2. Kontaktní údaje pojištěnce
Podpis pojištěnce
Počet příloh
4. Výpočet přeplatku pojistného
Bankovní spojení:  (předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)
Bankovní spojení: IBAN (XX99 9999 9999 9999 9999 9999)
Žádám tímto o vrácení přeplatku na pojistném, který vznikl překročením maximálního vyměřovacího
základu stanoveného podle § 3 odst. 15 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V kalendářním roce 2010 činil úhrn mých vyměřovacích základů částku, která překročila zákonem
stanovenou maximální výši pojistného.
Přeplatek pojistného žádám zaslat:
     a) na výše uvedenou adresu
     b
)
 na bankovní účet:
ZP č. 1 - Kód
ZP č. 2 - Kód
Kč
Řádek 5
Poměrná výše přeplatku pojistného zaplaceného ZP č.2 (Řádek 3 x Součet Řádků P2A všech Potvrzení / Řádek 1)
Řádek 4
Kč
Poměrná výše přeplatku pojistného zaplaceného ZP č.1 (Řádek 3 x Součet Řádků P1A všech Potvrzení / Řádek 1)
Řádek 1
Kč
Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance (Součet Řádků P1A + P2A všech Potvrzení)
Řádek 2
Kč
Úhrn pojistného zaplaceného zaměstnancem (Součet Řádků P1B + P2B všech Potvrzení)
Řádek 3
Kč
Přeplatek pojistného (Řádek 2 - 76 818 Kč)
Dále tento oddíl vyplňují pouze osoby, které v kalendářním roce 2010, za který žádají vrátit přeplatek na pojistném, změnily zdravotní pojišťovnu.
(Zaokrouhleno na Kč nahoru)
(Zaokrouhleno na Kč nahoru)
(Zaokrouhleno na Kč dolů)
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