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ÚRAZOVÉ POISTENIE
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číslo

s

n"J.Ec.., 'TE 1. "Il -: Jr,t;:' -1'11 __ Poistník (obec
__ '-J-L_1 r-: r-_'- "_I_'=__ C_tt: sernosp-ávny kraj)

I

Cft:,6' 5177: /~l ,'{'jel.:; #t,.:~,.tf'radresa

l[) <-?)t;{, 1'2 /-; b iČO~----------~'/-------------
________________ bankové spojenie

-!:,-o_IJ:-: .;....?_/-...::::b.-:.~rr=___(_I __ L_!:'_J_o(_}_~~.I čí510 telefónu

/
zastúpený (/.iC. tF RI K,r::t VA L /(. lh eCl 1,'1'1

Primátorom mesta starostom obce,
predsedom VÚC

KOMUNALNA porsrovňa, a.s. Vienna Insurance Group
$tefánlkove 17, 81105 Bratislava

ICO: 31 595545. OIC: 2021097089, IC DPH: SK7020000746
Spolocnosť Ječlenom skupiny rogistrovaneJ pre DPH. zaplsaná v Obchodnom registri Okresného s 'Idu BralislaviI l, oddiel, Sa. v-ožka C, 33451B

Bankové spojenie 1200222008/5600 : Konštantný symbol 3558 , Variabilný symbol (ČISIOpO'stnej zmluvy)



TOL to poistnou zmluvou uzaviera poistnlk úra.~ové poistenie v prospech uchádzačo,v o

zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, v~oclalnych vecI a rodiny ako, osoby ~re vykon

menšlch obecných služieb pre obec alebo menšlch služieb pre samos~rávny kraj podla § 52 zakona

č 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zákonov v znenI zákonač: 398/2006 Z.z. a zákona Č. 330/2008 Z.z. (dalej len "zákon o službách zamestnanosti").

Poistenie sa vzťah )e I a uvedené osoby pri plneni pracovných úloh počas vykonávania

rnenslch obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v súlade ~ § 52
zákona Č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnenI niektorých zákonov o službách zamestnanosti a na

poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000-1), ktoré sú

súčas 'ou tejto poístne] zmluvy. .... . .
Každá osoba, ktorá splňa podmienky tejto poistné] zmluvy Je poistená na nasledovné dojednaoé

riziká a poistné sumy úrazového poistenia:

Poistná suma Poistné

- Smrť následkom úrazu 3320 EUR 1,46 EUR
- Trvalé následky úrazu - prI slušné % zo sumv 1660 EUR 0,73 EUR
- Plná invalidita následkom úrazu 1 660 EUR 073 EUR I
- Cas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - plfsluäné % zo sumy 830 EUR 0,33 EUR

Jednorazové poistné

Počet pracovných miest Jednorazové poistné

Výsledné I počet poistených I I poistné na 1

~J5t)pracovnýs!J miest X pracovné mleslo = EUR
poistné dl ) 3,25 EUR

Zmluvné dojednania
I .

1 PCISlenle sa dojednáva na oobu určitú. L'tinnosť nadobúda nuuou hodi OU d,'a dOjednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. na,sMr
vs~" oa 0'00 hOO'nydňa nas.ecuíuceno po oni uzavretia poist.1el zmluvy a kor-čl najneskôr o 24 OOhodine dňa uvedeného ako koniec oolstenta
Poistná doba je maximálne 12 mesiacov

2. Po sine je splatné jednorazovo najneskôr v der. účinnosti poistnej zmluvy.

Touto poistnou zmluvo« je krytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýšený maximálne v troch rnes.acocb počas poistného obdobia o 20
% V pripade orekročen a tohto lim;tu :e polstnik povinný pOŽiadať o dopolstenie týchto pracovných miest.

Škcdov\i udalosť Je obec povinné hlási\' písomne do 48 hooin od jej vzniku na predplsanom tlačive na adresu: KOMUNALNA poisťovna. a. s
Vien~a jrsura~ce Group. Stefánikova 17.
Cl11 05 Bratislava. Náhradu !kody riesl po.srovňa priamo s poskodeným,
VýhJky z poislenia - poistenie sa neVZťahuje na:
al úraz, ktorý polstaný neutrpel v priamej súvlslosti s výkonom menších obecných služieb organlzovanycn obcou alebo samosprávnym krajom.
tJ) úraz, ktorý utrpel na ceste co miesta výkonu práce a späť,
cl úraz. KU ktorému cošro pri prac! '10 výskoch alebo pri obsluhe sirolov a zariaden!. na ktoré nemal poistený potrebnú kvalifi1<éclu. prlpatlne

s~olEnie
G Prshlásen'9 pOlstnlka

a) Porslnlk podpisom porstne] zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v Informačnom systéme polst'ovne nlf účely priameho
mar~e\ln9u poisťovne (na,ma informácie o novinkách. akciách a ztevách. ako aj o súražlacn, poistných produktoch, Poskytovaných or'ine
slJžbacn a pod ) po oobu trvarua poislného vzťahu' ( X) ÁNO I I lNIE.

I}) Poisťovňa informuje pOlstnl a. že jeho osobné uda;e spracúva poora § tO zákona Č 12V2013 Z.z. o ochrane osobnýcn údajov a o zmene a
• doplneni rlektorYch zákonov v spojeni s § 47 zékons Č 8/2008 Z.z. o ooisrcvníctve a o zmene a doplneni niektorYCh zákonov v znenr
neskorsich predpisov. Polstni~ céva porsrovnt súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonú práva povinnosti, vyplývaj.lcich z
~ej!o po.stne] zlnluvy jeho osobné udaje v rozsanu poora § 47 zakone č 8/2008 Z z. poskytovala, spristupňovela a cezhranične prenäšara
právnickým osobám podnlkajúcim v poisťovnlctve, plavnickým a fyzickým csooérn poskytujúcim služby rJnančneho sprostredkovania a
Ilnancného poradenstva podra osobitného predpisu. Poistnik prehlesuie, te mu boli vopred poskyt ulé údaje v zmysle § 15 zá~ol a Č.
122120 3 Z.z, o ochrane osobných í:dajov a o zmene a cop'nsnl niektorých zákonov a bol ako dotknutá OSOl)a poučený o svoJich právach
uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov. Zárove~ berie na
vedomie, te text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne

cl Poistnlk vyhlasuje, že vSetky odpovede na olazky poisťovne ~ikajúce sa polstel'lia a v~etky ďalSie uvedené Údaje sú pravdivé a úplné a
zaväzuje sa každú zmenu bezodkladne cznámít' plsomne poisťovni. Pokiaľ nie sú odpovede naplsané ieho rukopisom, potvrdz.uje, že rch
overil a su pravdivé. Berie na vedomie, ie nepravdivé alebo neúplné odpovede móžu mal' v zmysle Občianskeho zaXonnika za nasíecok
ocstcpeníe oa o<!lstnej sumy alebo odmietnutie poistného plnenia zo Slraf\y poisľovna.
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