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Stefánikova 17, 811 05 Bratislava

zastúpená
Ing. Vladimírom Bakešom, predsedom predstavenstva
Mag. iur. Patrickom Skybom, členom predstavenstva>

podľa ustanovenia § 788 a nas). Obäanskeho zákonníka

s účinnosťou

od o o 2 o 2

do 3 o 2 o 2]
uzatvára

>. /

URAZOVE POISTENIE
r v

UCHADZACOV O ZAMESTNANIE

číslo

2 5 2 3 8 I 1 2

s

Obec Poproč obec

y

Obecný úrad, Skolská 2, 044 24 Poproč adresa

324 469 ICO
v

bankové spojenie

číslo telefónu

zastúpeným Ing. Štefan Jaklovský
Starosta

Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna InsuranceGroup, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
korešpondenčná adresa : Hlavná 62, 040 01 Kosice

IČO 31 595 545
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

BankovéspoJenie 1200227001/5600
Konštantný symbol 3558 Variabiiný symbol (číslo poistnej zmluvy)
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Touto poistnou zmluvou uzatvára obec úrazové poistenie ako poistník v prospech .i

v
.^

uchádzačov o^estnanie, nahlásenych obcou na prísluéný úrad práce, sociálnych vecí'a
ľr^Lan^on?f-o^n1?^ ^^l^!ľ/e!lš!?hL,ľÍ>T,cľ hjLU^TÍ ľL8!^^ S.T .^-?huJ _na_uve en.é °.s y
ľ\i/^i^Lp^ľ^^^o^/?^%vy^o^áv!l?,ii^e^í^^^^^.^fl^i=T?-?_9.aniz^^^^ obcou
Lvsúlade so zákonom 5/2004 z; z- ) vsúlade so Všeobecnými poistnými podmieňkami pre
úrazove poistenie ktoré sú súcasťou tejto poistnej zmluvy.

h^ÍLOSOba) f?orásP. Podmienky teito zmluvyje poistená na nasledovné dojednané
ríziká a poistné sumy úrazového poístenia :

Poistná suma Poistné
.

EUR SKK EUR SKK
Smrt' úrazom 3319,39 100000 1,46 44

Trvalé následky úrazu 1659,70 50000 0,73 22
Plná invalidita následkom úrazu 1659,70 50000 0,73 22

Cas nevyhnutného liečenia následkov úrazu 829,85 25000 0,33 10

Jednorázové poistné

miest EUR SKK EUR SKK
2 x 3,25 98 6.5 195.82

Zmluvné dojednanía
1' .p<?if:tfľuf= !^.dp!e?!1áva_J?a..(:fobu. ^róitú' účinnpsťnadobúdanLIItou hodinou dňa dojednaného

vpo;stnei_zmluveako začiatok poistenia a končí o 24 hodine dňa dojednaného v poistňej zmluve
ako koniec poistenia.

2. Poistné je splatné jednorázovo najneskôr v deň účinnosti poistnej zmluvy.
3' T?.lit?t.pJľf?f)-u-?1Luľľ-u-J?-Síryt^,vzn^v?. uve??nV, p.°. Pracovnych miest zvýšený maximálne

vtroch mesiacoch počas poistného obdobia o 20 %:Vprípade prekročenia tohoto limituje obec
povinná požiadať o dopoisfenie týchto pracovných miest.

4. Skodovú udalosfjeobec povinn. ^ pisomne do48 hod,n odjej vzniku na predp.ano. tlaiive
naadresu: Komunélnapoisfovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105Bratäavŕ
Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.

5, Výluky z poístenia
Poistenie sa nevzťahuje na:

~ ÍI[?L-k.to?LJ3L°is.ten^ neutr'Pel v Priamej súvisfosti s výkonom menších obecných služieb
organizovaných obcou,

- úraz, ktorý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a späť,
~ ?LTS^. kÍŕ-ľ^.d?.ŠLÍÍ=íIfL?:rácL^°_v? .?h, pri obsluhe strojov a zariadení, na ktoré nemal

poistený potrebnú kvalifíkáciu, prípadne školenie.

V Popročí, dňa 28 <p aQJ'
'^ \0 KOMUNÁLltÂT
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Pečiatka a p^dfJífŠ.^Qlsltí^ Pečiatka a podpis zástupcu Komunálnej poisťovne, a.s.
\í Vienna Insurance GroupI

í-
^ .-f'**m!h

8 2 2

konverzny kurz: 1 EUR/30,1260 SKK

^S l s^io-ďsi,-3í^?^-ť'?,5??ooľ-^,zl-^fa,v.eďen/ menyeuro v S/ovensŕcey republike, sa konečné sumy v eurách po
p^pocte"poďi^ve?né^ŕurau"zaoíróhfu<ú na. ďy<tfesatínné.m^^^^^^
ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je mena uvedená v SKK len ínformatívna


