A kamara szolgáltatásai
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete már megalakulásától kezdve arra fektette a fő
hangsúlyt, hogy tagjai részére minél több szolgáltatást nyújtson.
1./ Szakmai, családi rendezvények keretében minden évben megrendezzük a Veszprém Megyei Vagyonvédelmi és Családi Napot, az utóbbi
években a kislődi Sobri Jóska Kalandparkban. Az adott nyári napon ingyenesen igénybe vehető, felszabadult kikapcsolódást ajánlunk a
kamarai tagoknak és családtagjaiknak, amelyhez a kalandpark szolgáltatásai adnak lehetőséget. A szabadidős rendezvények és szakmai
programok mellett térítés mentesen vendégül látjuk a résztvevőket egy finom ebédre. A felhőtlen kikapcsolódás mellett lehetőség adódik
egymás megismerésére, a szakmai közösségek összekovácsolódására is.
2./ A Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete az aktív tagsággal rendelkező tagjaira – a
70. életévük betöltéséig – a korábban megkötött teljes körű, tehát nem csak munkahelyi balesetbiztosítást kiterjesztette, amelynek
következtében a szolgáltatások köre bővült. A biztosítási védelem az aktív kamarai tagsággal együtt jár, a tagdíj befizetésével Ön a
biztosítási piacon 10.000.- forint feletti összegért elérhető biztosítást kap, amely érvényes a nap 24 órájában, Magyarország egész területén,
korlátozás nélkül.
A biztosítási védelem kiterjed a tagot, mint biztosított személyt ért, a következőkben felsorolt eseményekből bekövetkező káresetekre:
Biztosítási szolgáltatások

Biztosítási összeg

Baleseti halál esetére szóló biztosítás
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás
(31-100 %) – arányos része
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás
(100 %)
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás

400.000 Ft
400.000 Ft

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás az 1. naptól a 365.
napig
Beleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, egyösszegű térítést nyújtó biztosítás a 15.
napon
Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás

kis műtét

közepes műtét

nagy műtét

kiemelt műtét

1.500 Ft/nap

400.000 Ft
5.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft
20.000 Ft
40.000 Ft,
80.000 Ft

3.

Jogsegélyszolgálat.
A kamara munkajogi, a személy- és vagyonőri foglalkoztatást érintő kérdésekben ingyenes jogi tanácsadást ad az aktív tagjai számára.
A további lehetőségekről érdeklődjön a kamara ügyfélszolgálatán.

4./

Tagsági kedvezmény Vodafone flottán belüli ingyenes beszélgetéssel.
A kamara szerződést kötött a fenti szolgáltatóval. A szerződés értelmében kedvezményes, lebeszélhető előfizetési díj ellenében a
szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy kamarai tagjaink a flottán belüli készülékek használóival ingyen beszélgethessenek. Más szolgáltatók
irányába is kedvező percdíjak vannak.
Magánszemély tagként / egyéni vállalkozóként legfeljebb 5 darab, céges tagként legfeljebb 15 darab egyedi kedvezményes előfizetéssel
rendelkezhet és választhat a rendkívüli készülék ajánlatból. Továbbiakról érdeklődjön a Vodafone üzletekben.

5./

Praktiker áruházakban kedvezményes vásárlási lehetőség.
A kamara és a Praktiker Kft. közötti megállapodás alapján a kijelölt napokon 10 %-os kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítanak
valamennyi áruházukban az SZVMSZK tagjai részére. A 10 % kedvezmény nem vonatkozik az élelmiszerekre, a kiárusításban szereplő,
illetve az akciós termékekre. A kijelölt napokról tájékozódjon a honlapon, vagy az ügyfélszolgálati irodánkban.

6./ „Kiváló Vagyonőr” kitüntetés.
Szervezetünk minden évben „Kiváló Vagyonőr” kitüntetésben, ezzel együtt járó anyagi elismerésben részesíti legjobb tagjait.
A kitüntetés célja, hogy a vagyonvédelem szakterületén hosszú ideig végzett magas színvonalú munkát, kimagasló szaktudást, példamutató
helytállást, szakmai közösségben végzett aktív tevékenységet elismerje.
A kitüntetés odaítélésére javaslatot tehet bárki, aki tagjainkkal kapcsolatba kerül (természetes személy, vagy jogi személy).
A beküldött javaslatokat a megyei küldöttekből kisorsolt 5 fős bizottság bírálja el és teszi meg a javaslatait a három kitüntetett személyre. A
kitüntetések átadására ünnepélyes keretek között minden évben a Vagyonvédelmi Napon kerül sor.
7./ Tagsági kártya.
A tagsági kártya (plasztik kártya) nemcsak a kamarai tagság igazolására szolgál, hanem a tagsági igazolvánnyal tagjainknak lehetősége
nyílik az EURO DISCOUNT CLUB (EDC) emblémájával ellátott üzletekben, szolgáltatóknál vásárlási kedvezményre. Ez a törzsvásárlói
rendszer az elfogadóhelyeken történő vásárlás esetén átlagosan 11,4 % kedvezményt biztosít, így a kártya használatával, éves szinten a
befizetett tagdíj többszöröse is megtakarítható.
További részletekről, a kedvezményt nyújtó szolgáltatókról tájékozódjon a www.edc.hu honlapon.
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8./ Egyéni vállalkozóknak kedvezményes szakmai felelősségbiztosítás.
A kamara ügyfélfogadó helyiségében az egyéni vállalkozók kedvezményes (11.000.- forint) éves díjjal köthetik meg a szakmai felelősség
biztosításukat.
További részletekről érdeklődjön az ügyfélszolgálaton.
9./ Kedvezményes foglalkozás egészségügyi vizsgálat.
Az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete megállapodást kötött a megye nagyobb városaiban (Ajka, Pápa, Tapolca, Várpalota,
Veszprém) működő olyan foglalkozás egészségügyi szakorvosokkal, akik vállalták, hogy az érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező
kamarai tagoknak kedvezményes egészségügyi szolgáltatást nyújtanak.
A megbízott orvosok a jogosultak számára kedvezményes vizsgálati díj ellenében a következő szolgáltatást végzik:

Munkába állás előtt előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat.

Jogszabályban előírt gyakoriságú időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat.
A munkaköri alkalmassági véleményt az orvosok a vizsgált személy részére adják ki, melynek vizsgálati díját a vizsgált személy számla
ellenében a helyszínen kézpénzben egyenlíti ki.
A kamarai tagok a kedvezményes szolgáltatás igénybevételének jogosultságát, annak igénybevétele előtt az érvényes kamarai tagsági
igazolványukkal kötelesek igazolni.
A programban résztvevő orvosok nevét, a rendelőjük címét, rendelési idejét, telefonos elérhetőségüket, a kedvezményes vizsgálati díjak
összegét a www.szakmaikamara.hu honlapon olvashatják.
10./ Szakmai továbbképzés.
Folyamatosan szervezünk az aktív kamarai tagsággal rendelkező személy- és vagyonőrök részére ingyenes szakmai továbbképzést.
Az aktuális szakmai továbbképzés témaköréről, időpontjáról tájékozódhat a www.szakmaikamara.hu honlapon.
11./ Kedvezményes pszichológiai alkalmassági vizsgálat.
Az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete megállapodást kötött a Borsos József klinikai szakpszichológus, igazságügyi pszichológus
szakértő által képviselt Kondor Pszichológiai Szolgáltató Bt-vel, melynek értelmében a megyei szervezetünk természetes személy tagjai
számára vizsgálati személyenként kedvezményes összegért végzi el a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot. A kedvezményes szolgáltatás,
vizsgálat igénybevétele előtt a jogosult köteles bemutatni az érvényes kamarai tagsági igazolványát.
A szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a kamara ügyfélszolgálatán, vagy tájékozódjon a www.szakmaikamara.hu honlapon.
12./ Állásközvetítés.
A kamara új szolgáltatásaként megszervezte az állásközvetítést. Lehetőség van a vagyonvédelmi vállalkozásoknak, valamint a személy- és
vagyonőröknek – kamarai tagságtól függetlenül – a kamarában regisztrálni, majd segítünk a munkát kínáló cégeknek és a munkát kereső
vagyonőröknek egymásra találni.
A regisztráció módjáról, álláslehetőségekről érdeklődjön az ügyfélszolgálaton.

Tisztelt Tagjaink ! A kamara szolgáltatásai folyamatosan bővülnek, naprakész tájékoztatást kaphat a www.szakmaikamara.hu honlapon.

SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete címe, elérhetőségei, ügyfélfogadás rendje:
Cím:
Telefon/fax:
E-mail cím:
Honlap:
Ügyfélfogadás:

8200 Veszprém, Dózsa György út 34/A.
+36 (88) 442-990
veszprem@szakmaikamara.hu
www.szakmaikamara.hu
Kedd
9 - 12
Csütörtök
13 – 15
Soron kívüli ügyintézés érdekében hívja a +36 (70) 4533-002 telefonszámon Rácz László elnököt.

