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KOMUNÁLNA poisťovňa. a.s. Vienna Insurance Group. štefánikova 17. 811 05 BratisÍava

podľa ustanovenia § 788 a nasľ Občianskeho zákonníka
s účinnosťou
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uzaviera
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URAZOVÉ POISTENIE
y w

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

alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

číslo
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Obec Poproč Poistník (obec
samosprávny kraj)

^ff

Obecný úrad, Skolská 2,044 24 PoproČ adresa

324639 IČO
ť

PB Slovensko 040477001/5600 bankové spojeníe

055/4668171 Číslo telefónu

zastúpený Ing. Stefan Jaklovský
Primátorom mesta, starostom obce,

r

predsedom VUC

KOMUNÄLNA poisfovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17,811 05 Bratislava

IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoloônosťje Ďlenom skupiny registrovanej pre DPH, zapfsané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 3345/B

Bankové spojenie 1200222008/5600 ; KonStantný symbol 3558 ; Variab!lný symbol (efslo poístnej zmluvy)

8trana1i2



Touto poistnou zmluvou uzaviera poistnfk úrazové poisteníe v prospech uchádzačov o
zamestnanie, nahlásených na prfslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon
menšfch obecných služieb pre obec alebo menšfch služieb pre samosprávny kraj podfa § 52 zákona
Č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 398/2006 Z.z. a zákona Č. 330/2008 2-z. (ďalej len "zákon o službách zamestnanostľ).

Poistenie sa vzt'ahuje na uvedené osoby pri plnenl pracovných úloh počas vykonávania
menších obecných služieb pre obec alebo menšfch stužieb pre samosprávny kraj vsúlade s § 52
zákona č. 5/2004 Z.z. aozmene adoplnenl 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.

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

Poistná suma Poistné
- Smrf následkom úrazu 3 320 EUR 1.46EUR
- Trvalé näsledky úrazu - príslušné % zo sumy 1 660 EUR 0.73 EUR
- Pfnä invalidita následkom úrazu 1 660 EUR 0,73 EUR
- Cas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - pnsiusné % zo sumy 830 EUR 0,33 EUR

Jednorazové poistné

Počet pracovných miest Jednorazové poistné
počet poistených poistné na 1Výsledné praoovných miest x pracovné miesto 9,75 EUR

poistné 3 3,25 EUR

Zmluvné dojednania
1. Poistenle sa dojednóva na dobu urňtú. Úôinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dqednaného v poistnej zmluve ato zaäatok poistenia, najskôr

však od 0:00 hodiny dňa nastedujúceho po dni uzavretía poistnej zmluvy a kontí najneskôr o 24.00 hodine dfta uvedeného ako koniec poistenia
Poistná dofaa je maximáJne 1 2 mesiacov.

2. Poistné je splatné Jednorazovo najnesRôr v deň úännosti poistnej' zmluvy.
3. Touto poistnou zmluvou je kiytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýSený maximélne v troch rnesiaooch počas poistného obdobia o 20

%. V pripade prekroäenia tohto ľmitu je poistnik povinný požiadať o dopaistenie týchto pracovných miest
4. Štodovú udalosf je obecjiovinná hlásif pfsomne do 48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu: KOMUNÄLNA potefovňa, a. s.

Vienna Insurance'Group, ätefänikova 17,
811 05 Bratiaiava. Náhradu škotíy riešl poisťovňa priamo s poSkodeným. 1>

5. Výluky z poistenia - poistenie sa nevzťahuje na:
a) úraz, ktoľý poistený neutrpel v priamej súvislosti s výkonom menších obecných služieb organizovaných obcou atebo samosprávnym krajom,
b) úraz, ktafý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a spät,
c) úraz, ku ktorému došto pri prád vo výškach alebo pri o&sluhe strojov a zartadenf, na ktoré nemal poistený potrebnú kvalffikäciu, pripadne

škotenŕe.

6. Prehlásenie poislnlka:
a) Pofstnlk podpjsom poistnej zmluvy dáva súhlas na spraoovanie osobných údajov v Intormačnom systéme poisfovne na úéely priameho

marketingu poisfovne (naj'mä informácie o novinkách, akciách a ďavách, ako aj o súťažiach, poistných produktoch, poskytovaných online
službách'a pod.) po dobu trvania potetného vzfahu: [X] ÄNO ŕ [ ] NIE.

b) Poisťovňainton7iuJepoisbi[ka,žejehoosobnéúd^espracúvapodra§10zákonaĎ. 122/2013 Z.z.oochraneosobnýchúdajovaozmenea
dopinení niektorých zákonov v spojenf s § 47 zákona  . 8/2008 Z.z. o poisťovnlctve a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znenl
neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovni súhias, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpeôenie vykonu práv a povinnostf, vyplývajúdch z
tejto polstnej zmluvy Jeho osobné údaje v rozsahu podfa § 47 zákona C. 8/2008 Z.z. poskytovala, sprfstupňovala a cezhraniĎne prenášate
pnävnickým osobám podnikajúcim v poisfovníctve, právnidcým a fýzJckým osobám poskyhjjúcfm tíužby fmančného sprcstredkovania a
finanéného poradenstva podfa osobitného predpisu. Poistnlk prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zéfiona 6.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doptnení niektorých zákonov a bol ako datknuté osoba poučený o svojich právach
uvedenýctí v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záraveň berie na
vedomie, Že text poučenia je mažné nájsť aj na webovej strónke pdsfovne.

c) Poislník vyhlasu}e, že všetky odpovede na otázky potsťovne týkajúce sa poistenia a všetky ďalšie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a
zaväzuje sa každú zmenu bezodkiadne cznámif pfsomne poisťovni. Pokiaf nie sú odpovede napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, že ich
overii a sú pravdivé. Berie na vedomie, že nepravdivé aiebo neúplné odpovede mäižu mať v zmyste Obäanskeho zákonnlka za nástedok
odstúpenie od pcistnej sumy alebo odmiebiutie poistného plnenta zo strany poisfovne.

VPoproči, dna30.11.2015
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