
Qbecný urad POPROČ
<I

Dfitum

,f-^ Z^ô.//.

<?KOMUNÁLNA
poisťovfta podecl* Éíslo: [Ŕfs(o spieu:

L.VIEMNA INSURANCE GROUP
-Iľ

Lľrll o fiYTrfáTy" iVybEVUja:
KOMUNÁLNA poisťovňa. a.s. Vienna Insurance Group. Štefánikova 47.811^5 Bratislava^ ^f /'.!.^,

podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

s účinnosťou

od o o 4 2 o 5

do 3 o o 9 2 o 5

uzaviera

v y

URAZOVE PO STENIE
> v

UCHADZACOV O ZAMESTNANIE
počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

číslo

5 9 o o 5 2 3 8

s

Obec Poproč Poistník (obec
samosprävny kraj)

Obecný úrad, Školská 2,044 24 Poproč adresa

00 324 639 IČO

Prima banka Slovensko, a.s. bankové spojenie
Č.ú. 0404770001/5600

055/4668171 číslo telefónu

v

zastúpený Ing. Stefan Jaklovský
Primátorom mesta, starostom obce,

f

predsedom VUC

KOMUNÄLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefämkova 17, 811 05 Bratislava

100: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny fegistrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresnétio súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

Bankové spojenie 1200222008/5600; Konštantný symbol 355B ; Variabilný symbol (ôíslo poistnej zmluvy)
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Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové ,Poistenle_v,Prosr;echu^hádzač0^0
zamestnar^ nahňsen>ch na prts^ úrad präce, sociälnych vecl a rodiny ako_osoby_pTe^kon
menších obecných síužieb pre obec aíebo menSÍch služieb Pre samosPrävn};kralPodra^52^ákorla
Ď. 5/2004 Z.zosÍužbáchzamestnanosti a o zmene a doPlnentr;iel^l^chzáko,novvz^"r zákona
čl 398/26o6 Z.z.azákonač. 330/2008 Z.z. (ďalej len "zákon c>sluzbáchzamestr;a^osti2

PoBFe^ie" sai"vztahu)e"na"uveďené osoby pri, plnení pracovných^ úloh poéas^vykonávama
menšfch obecnýchsSužieb pre obec alebo menšfch^ služiebPresamofP^n^ ^l^^^ | ^
zátona"C~5/2004Z:z-a-ozmene-adoplnen[ niektorých _zátonov o službách^mes anost;__a na
poisteniess Tvzťahujú Všeobecné^ poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000-1), ktoré sú
súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Každá osoba, ktorá spÍfta podmienky tejto poistnej zmluvy je poistená na nasledovné dojednané
riziká a poistné sumy úrazového poistenia:

Poistná suma Poistné

3 320 EUR 46EURSmrť následkom úrazu
1 660 EUR 0,73 EURTrvalé následky úrazu - príslušné % zo sumy
t 660 EUR 0.73 EURPlná invalidita následkom úrazu
830 EUR 0.33 EURČas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - prísiuäné%zosumy

Jednorazové poistné
Počet pracovných miest Jednorazové poistné

poäet poistených poistné na
Výsledné praoovné miesto 6,50 EURpracovných miest x
poistné 2 3,25 EUR

Zmluvné dojednania
"^^^aS^ÄÄÄ^ÄSÄÄvšakod0:00 hodiny dňa nastedujúceho po dni uzavretia pdstnej zmluvy

Poistná doba je maxtmälne 12 mesiacov.
2. Poistné ]e splatné jednorazovo najneskflr v deň účinnosti poistnej zmluvy.
3: ^^i^í^^^^^^^.W^^^-^^a^'wow

.;7^^ÍX>X^^^ po.adarodop.s.en^ p.co^n.s.
SkodOTÚudalosrjeobecjpOTinnáhÍéslťpfsomnedo.48hodín od jej vzniku na predpfsanom Uačive na adresu: KOMUNÄLNA poisTovňa, a. s4

Vtenna InsuranceGroup, Štefánikova 17,
8-ň"05 BiBtíslava. Náhradu Skody rieši polsTovňa priamo s poSkodeným.

5' yluKSISs 5SljetSlneÄStosU s výkonom menSích obecr^ch služieb organizovanŕch oboou alebo samosprávnym krajom.
3 ä iÄI ÄÄPaMs.-< s^o.. T na >,. ^al po".ny PO..U ^u, p.paan,

Skolenie.
6. Prehlásenle poistnika:

služtA^apodypodobutívaniap^str^ow^u.[X]ANO/ [ ] NIE
"
=^CT^^^ni^^^^a,a^^^^^^^^
SÄ^^zs^^^^^^psaÄí^^Ä

=ľz.ľT= ^^Sd^a^enea^^i^zikono.a bo^odo,k"..c.oba_pou^ ;^^
uveden^hvi§282ákonaTl22QO^zloc^ram^l^^ a doplneni niektorých zákonov. Zároveň berie na
vedomie.že toct pouCenia je možné nájsť aj "a.web(wejstrónl<epfflsťovne,iS^SCTeSy'^e^ .">^-"e^s^s.en>^^^^^^^c) r^>~SÍ^S^^^^^}^"^_S^.'WS6^"SKS;^^if^,
^TsrpS"Be'nue^oBmS; ^^^^^^em l mať v zmysle obč'>an8keho zákonníl<a za nás!edok
odstupenie oďpoisbiej sumy alebo odmÍetnuBepoistoého plnenia zo strany polsrovne.

VPoproči,dňa 31.3.2015

Q A^ D í7^ F'

'^
^ ?.^

s ä KOMUNAlNA
pohtbvAa09 ä /^ /^ WEHM HtSmiMtVt WW

ov's *T

% ^ ((OMUNALNApottfortB. a-t, VBim lcuunee Group^^ SteUnikovfl 17, 811 05 BrBtialav .^,. -'

^, ^ f60:315 965 45 IČ DPH: SK7020000746 -I-
t

 ^ 2C
^.': Pečiatka a podpis zástupcupSfsťovne.

Ígtkna poistníka
8 2 2

Strana 2 z 2


