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KOMUNÄLNA Doisťovňa. a.s. Vienna Insurance Group. Štefánikova 17.811 05 Bratislava

podFa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka
s účinnosťou

od o 2 2 o 4

do |_3 o 5 2 o 5

uzaviera

r f_

URAZOVÉ POISTENIE
> >

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

alebo formou menéích siužieb pre samospravny kraj

číslo

5 1 9 o o 5 5 D

s

Obec Poproč Poistník (obec
samosprávny kraj)

Obecný úrad, Školská 2. 044 24 Poproč adresa

324 639 IČO

bankové spojenie

číslo telefónu

zastúpený Ing. Štefan Jaklovský
Primátorom mesta, starostom obce,

r

predsedom VUC

KOMUNÄLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefänikova17,81105Bratislava

I&O: 31 595 545, DIČ: 2021087089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registroranej pre DPH, zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Ô. 3345/B

Bankové spojenie 1200222008/5600 ; Konštantný symbol 3558; Variabilný symbol (Ôislo poistnej zmluvy)



Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie vprospech uchádzaéov o
zamestnanie, nahlásených na prfslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon
menšfch obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj podfa § 52 zákona
Č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanostj a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znení zákona
Č. 398/2006 Z.z a zákona č. 330/2008 Z.z. (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti").

Poistenie_sa_vrfahuje na uvedené osoby pri plnenf pracovných úfoh poäas vykonávania
menších_obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprävny kraj vsúla'de s § 52
zákona č. 5/2004 Z.z. aozmene adoplnenf niektorých zákonov oslužbách zamestnanosti a na
poistenie sa vzťahujú^ Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000-1). ktoré sú
súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Každálosoba .,ktorä ^ňa PodmiR"l<y tejto poistnej zmluvy je poistená na nasledovné dojednané
riziká a poistné sumy úrazového poistenia;

Poistná suma Poistné
- Smrť následkom úrazu 3 320 EUR 1.46EUR
- Trvalé následky úrazu - prísiušné % zo sumy 1660EUR 0,73 EUR
- Plná invalidita následkom úrazu 1 660 EUR 0.73 EUR
- Cas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - pďs]ušné%zosumy 830 EUR 0,33 EUR

Jednorazové poistné
Počet pracovných miest Jednorazové poistné

pofiet poistených poistnénalVýsledné pracovných miest x praoovné miesto 3,25 EURpoistné 3,25 EUR

Zmluvné dojednania
ť

1i ^l!Í^ÍS?.^l-n.!l-?i<?íl..!i^?- ?^^-"??^ú^-?-u!^"J?°>d'r'°^l-_dň^ d^edľl?éh^yp?i.stn?zmluve ako zaäatok poistenia, najsk&r
róakod &M hoďny.dfta_"as!edLtíúotí10 P° dni uzavresa Poist"^ zmluvya kooä naíneskflr 0 24-ó° hodi"e dňa uvedeného alto'kontecpoistenia:
Poistná doba je maBumálne 1 2 mesiacov.

2. Poistné je Bplatné jednorazavo najneskOr v deň úäinností poistnej zmhivy
3- Z^_^f^°íL^^ÍeJ^i!^^l!^^.!^^^^JLrS^>^^i!^?^^!na^á^.v.froch mesiaooch P06as pustného obdobia o 20

%. Vpr^ade prekroeenia tahto limitu je pasbini povinný paäadať o dopolstente (ydhto pracom^ch miesL
4- škodov?_udalosr leobeci>°Yhná_htísir pfaomne do w hodín °d iej vzniku na predpfsanom Uaäve na adresu: KOMUNÄLNA poisfovňa, a. s.

Vrenna Insuranoe Group, Stefänikova 17,
811 05 BraSslaua. NShradu Skody rieSi poisťovňa priamo s poSkodeným.

5. Výfuky z poistena - poistente sa nevzfahuje na:
?! ^' l!Í?Í?^i^^'!?Í?TLVf^ľ^-^s.l^?_Y^k^n.?11 mertífch obscnŕch služfeb Ofganizovaných obcou alebo samosprävnym krajom,
b) úraz, ktoiý utrpel na ceste do miesta výkonu próce a späf,
c) árazLku Mcrému došl° pri prád ro výšltach alebo pri oteluhe stro^ov a zariadenf- fta ktwé nemal Poisten'ŕ P°trRb"^ kvalffikéciu, pripadne

Skoterae.

6 Prehlásenie poistnfka:
a^ ^^^(EI^^L^?iSät?^^^^^^i^^^^^T^^3^i^?i^^-^!!II?^^J!^^??^^^-'write&'9upo'ďtovro.(nw,infom1ácieonoYinkách-.akoiéch.a 2favách. ^ aJ ° 8úf^. P°^ pmdulctoch, poskyto^ŕ^i-oniine

službách a pod.) podobu trvania poistného vzťahu: [ X] ÄNO / [ ] NIE.
b) poilď>Gvňa_infom1UJe p?.ist"f!ta'.že_j?.o,< oj^.úd^e spracúra podteg 10 zákona 11220013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

???S^l^ďl.záÍ?^v5>oie?L!L!t.^.S?Ítorla-?- affi0^ zi o.poisrm'nfctve a o zmene a doplnení niektorýchzákonovvzneni
I^t??,^?-f?ln????ov;-l??^IBÍ-?ŕv^??isťovni-8?hlasl ?by-p?-do.l!u ne^r1^t??.n? zabezPR6erte výkonu prév a povjnností, vn'lýrajíidcti z

^^^^.l^^^J^^^^^^'"^^^^^'^-^
^^ ^_^HW^^"^>. p^n-lckfm .W^ ^.^w> sl^<nana,éh^pro^k.<ani"
?^L^0, ^!ľ^a-^-.^^°.p^^ ^tofk Pľ^8"^-.fe .?u ^''^'P<^^'údaje vz^§'-^
12??-l?.1.^z'.z' ? ^?u?ľT-<?(;bn^J?^a^ a ° zmene a doplnent niektorých zákonov a bol alai dotknutá osobä pouäený o svpjidi próvach
^^^V^^.^^^^J^fJ:^^':z-JI.?^r^e-^?3b^.íldaJ a °zmene a dop>nent niektoiých zákonov. Zároveň berie na
vedomie, žs text poučeniaje možné näjsťaj na webovej stránke poisfovne.

tií ^^^t^^^ň ^^^^^^^n^^ffľ^T'^i^^^^iJ^^.?JÍ^T^^lf^-Íií^^-^ÍL?lp!^-[^..i?-l;i^.??-^1ŕe-.?a-!?^^ZTIi^ t^zo?15i??ľ ?známlr Pfsomne poisľovni. PokiaT nie sú odpavede napľsané jeho nikopísom, potvrdzuje.že ich
overil a sú pravdivé. Berie na vedomie, že nepiavdfvé alebo neúplné odpovBde mfižu mať v zm'yste OMianskeho zákonnfka^násiedok
odstúpenie od poistnesj sumy alebo odmietnutie poistného plnenia 20 strany poisťovne

VPoproči, dna28.11.2014
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