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www.systemmedia.hu

Előadóink:
Bagolyné Hampó Anita
társadalombiztosítási szakértő

Időpont és helyszín:
2017. november 23. csütörtök
10.00 -15.00 óráig.
Regisztráció 9.00 órától.
Danubius Hotel Arena
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

Részvételi díj:
24 700Ft + áfa / fő
Ebéd igényelhető: 3 200 Ft +áfa/ fő
Ellátás:
Kávé, tea, reggeli sütemények.

Jelentkezési feltételek:
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget
von maga után. A részvételi díjat
számlánk alapján szíveskedjen utalni.
A részvételi díj tartalmazza a reggeli
büfé, az üdítők, kávé költségeit,
melyek
közterheit
a
résztvevő
cégének kell megfizetni. Ezért a
számlát megbontjuk felnőttoktatásra
és étkezésre.
Lemondást csak írásban fogadunk el a
rendezvényt megelőző 3. munkanapig.
Ezt követő lemondás esetén a
részvételi díj 50% + áfa költségét
adminisztrációs díjként számlázzuk.
Lemondás
hiányában
a
teljes
részvételi díjat kiszámlázzuk.

Ajánló:
Kifizetőhelyi
ügyintézőknek,
foglalkoztatóknak,
könyvelőirodáknak szeretnénk az előadással segítséget nyújtani
táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleset
üzemisége, és baleseti táppénz igényérvényesítési folyamatának
ismertetésével. Fontos, hogy a foglalkoztatók tisztában legyenek
azzal, hogy milyen dokumentumok tekinthetők igénynek, milyen
kötelezettségeik vannak az igények átvételével és továbbításával
kapcsolatban. Előadónk gyakorlati példákon keresztül mutatja be
a foglalkoztatók egyéb társadalombiztosítással kapcsolatos
feladatait. Várjuk Önöket tisztelettel!
Témakörök:
Foglalkoztatók
feladatai
foglalkoztatás
megkezdésekor,
foglalkoztatás befejezésekor, igény benyújtásakor ▪ Tb. kiskönyv
vezetésével, kiállításával kapcsolatos tudnivalók ▪ Mi az igény? ▪
Az igény átvétele és továbbítása ▪ Igényérvényesítési határidők ▪
Foglalkoztatók jelentési kötelezettségei ▪ Balesetek bejelentése,
kivizsgálása ▪ A keresőképtelenségről szóló igazolás munkajogi
munkajogi és társadalombiztosítási szerepe ▪ Mikor szükséges a
terhes állományba vételről szóló orvosi igazolás? ▪ Szülési
szabadság, fizetés nélküli szabadság igénylése ▪ Kölcsönbeadó és
kölcsönbevevő foglalkoztató feladatai ▪ Kiküldött munkavállalók
igényérvényesítésének szabályai ▪ Szakmai konzultáció
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪
Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu
Cégnév: .........................................................................................
Cím:

..........................................................................................

Jelentkező neve:

............................................................................

Beosztás:

................................ E-mail: ..........................................

Telefon:

............................... Fax: ..............................................

Kérek ebédet:

Vegetáriánus menüt kérek:

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!
Elektronikus számlát kérek:

E-mail cím: .........................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja.
A jelentkezési feltételeket elfogadom:
Kelt: 2017……………………………..

P. H.

……………………………………………………

