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Benefit MultiSport karta
Informace pro zaměstnance jednotky ELDS Brno platné od 1. 1. 2022
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Rádi bychom vás informovali, že jako náhradu za zrušenou ActivePass kartu si můžete pořídit MultiSport kartu.
Tento benefit je v ELDS Brno možné čerpat ve spolupráci s odborovou organizací ZO OS KOVO ABB Brno.
Cena MultiSport karty:
1. Pro nečleny odborů: 530 Kč/měsíc (Celková cena činí 630 Kč/měsíc. Dotace z prostředků zaměstnavatele 100 Kč.)
2. Pro členy odborů: 300 Kč/měsíc (Celková cena činí 530 Kč/měsíc. Dotace z prostředků odborové organizace
130 Kč, dotace z prostředků zaměstnavatele 100 Kč.)
Ceny jsou platné do konce roku 2022, případně do další komunikované změny.
Podmínky pro nárok:
1. Žadatel/ka má po zkušební době.
2. Žadatel/ka není ve výpovědní lhůtě.
3. Žadatel/ka patří do organizační struktury ELDS nebo ELSE ABB Brno, Vídeňská nebo Heršpická.
Postup pro získání benefitu:
1. Vyplňte přihlášku, kterou najdete v příloze, na stránkách odborové organizace www.odboryabbbrno.cz,
případně si ji můžete vyzvednout v kanceláři odborů.
2. Přihlášku zašlete na email kontaktních osob níže, případně odevzdejte v kanceláři odborů. Po přijetí přihlášky
obdržíte emailové potvrzení a budete přihlášeni do klientského prostředí MultiSportu.
3. Budete vyzvání k převzetí karty v kanceláři odborů – budova E, dveře 2129. Převzetí probíhá z pravidla
na přelomu měsíce.
4. Při předání karty budete vyzvání k podpisu Smlouvy a Platebního pokynu.
Zasílání plateb:
Finanční prostředky zasíláte na účet ZO OS KOVO ABB Brno na základě platebního pokynu, ve kterém je uveden
variabilní symbol sloužící k automatizovanému rozlišení příchozí platby. Zadání platby je na zaměstnanci, kontrola
příchozích plateb na odborové organizaci.
Ukončení provozu karty:
Pro ukončení provozu karty informujte kontaktní osoby níže.
Při neuhrazení platby budete vyzváni odborovou organizací k úhradě částky, případně budete z programu vyřazeni.
Po vyřazení již není možné do programu v aktuálním roce znovu nastoupit.
Přerušení provozu karty:
Pro přerušení provozu karty kontaktujte kontaktní osoby níže. Přerušení karty musí mít své důvody – např.
dlouhodobá nemoc, služební cesta.
Ztráta karty:
Při ztrátě karty se prosím obracejte na kontaktní osoby níže.
Ukončení pracovního poměru:
V případě ukončení pracovního poměru v ABB je zaměstnanec povinen tuto skutečnost nahlásit odborové organizaci
a ukončit provoz karty.
Partnerské karty:
Karty pro partnery, partnerky a děti nemůžeme v současnosti podporovat. Finanční prostředky odborů vynakládáme
na činnost pro zaměstnance a členy odborů.

Další informace:
• Za účelem ověření údajů o žadateli může zodpovědná osoba poskytovatele benefitu, tj. odborová organizace,
vznést dotazy na HRBP jednotky nebo na přímého nadřízeného žadatele/ky.
• Odborová organizace provádí pravidelné kontroly plateb i ověřování zaměstnaneckého vztahu.
O MultiSport kartě:
• MultiSport karta se vyplácí zejména tomu, kdo více než 5x měsíčně navštíví sportovní zařízení.
• V některých smluvních zařízeních se doplácí k režimu provozu MultiSport karty za některé služby finanční
podíl. Tato informace je uvedena před vstupem do daného zařízení a na aktuálních webových stránkách
MultiSportu, nebo daného zařízení.
• V některých zařízeních lze také uhradit kartou podíly za účast na kolektivních hrách (placení za pronájem
kurtu, sportoviště, apod).
• Partnerská smluvní zařízení v Brně a okolí si můžete vyhledat na www.multisport.cz. Na požádání při osobní
schůzce vám můžeme vygenerovat seznam smluvních zařízení.
Případné dotazy, prosím, směřujte přímo na kontaktní osoby odborové organizace, která zajišťuje organizaci
a distribuci tohoto benefitu a se kterou na celkovém zajištění Multisport karet pro vás spolupracujeme.

Za tým odborů ZO OS KOVO ABB Brno:
Jiří Bohdan
Předseda ZO OS KOVO ABB Brno
Telefon: +420 547 152 487
Mobil: +420 603 418 986
E-mail: jiri.bohdan@cz.abb.com

Výbor ZO OS KOVO ABB Brno
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz
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