
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
OcU-Š-154/2018sp. zn.:

č. záznamu: 1*^/2018-003
Z áp is v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
6.6.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-154/2018, c. záznamu: 154/2018-002

uzatvorenú dňa 31.5.2018

účinnúod: 7.6.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

1.1 Komunálna poisťovňa a.s.

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

zastúpená Ing. Jurajom Rozkošom

Predmet zmluvy:

- úrazové poistenie uchádzača ozamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej služby

VPoproči, dňa 6.6.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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OjbecPoprqĎ poistnfk

Obecný úrad, Školská 2. 044 24 PoproC adresa

324 639 IČO

PB Slovensko 040477001/5600 číslo účtu v tvare
IBAN/SVVIFT (BIC) kód

055/4668171 číslotelefónu

v

zastúpený Ing. Stefan Jaklovský
štatutárny zástupca

Jfr^ ^ii^tľf^w^nllľ;'í?ľfi/ľ^a^?r^;"ľ.?l?ľrÍ"ľ??ľľ? J^1?^".1?- v.pľ_spe? uchádzacov o
zamestnanie, nahlásených poistníkom na prislušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osobv ore
výkon dobrovorníckych služieb vzmysle ust § 52a zákona č. 5/2004 2. z. oslužbách zamestnanosti
a o zmRnRadoPtnenfrllektorÝch zákonoy (cfalej len ,^ákon o službách zamestnanosti"),

ľfJ?Í?.Ti?^=^?a!I^J?-^..^?d?né..?°,?y pri plnen.í pracovn!??1 úloh Pocas vykonávania
dob^oMlokych_sluzieb,organizovaných poistníkom vzmysle ust. § 52a zákona ^ 5/2004-Z z.

^^L^^^a^fÍ?.T.?°\^L^/?ľfn.^?.Í<?lľ?^L?!<??or^?!1 ^?noľv ,n?ní.ne?l!S?t?^-p-re^p ?ov?n^
??lstT?ie. .siLvzť^h.uJÚ. všRobecné Poistné podmíenky pre úrazové poistenie (VPP 1000-5), ktoré sú
súčasťou tejto poistnej zmluvy.

^STÍIST T^eob^!^rLfr^vnil?Í^s^ba-alTb?..^?!äá5Ro.ba'.ktoräÍe uvedená vzákonnom
ustanovení § 52a ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. osluzbách zamestnanosťi a o zmene adoplnenf
niektorých zákonov.

^?-(?Í^O^'-JÍO!á"spl,ňia__po?,mienky. tejto PoistneJ zmluvy, je poistená na nasledovné
dojednané rizikä a poistné sumy úrazového poistenľa:

Poistná suma Poistné
- Smrť následkom úrazu 3 320 EUR 1.96EUR
- Trvalé následky úrazu - príslušné % zo sumy 1 660 EUR 179EUR
- Plná invalidita následkom úrazu 1 660 EUR 1.10EUR
- Cas nevyhnutného lieôenia následkov úrazu - prísluéné % zo sumy 830 EUR 1.79EUR

Jednorazové poistné
Jednorazové Upravené JednorazovéPočet poistených Koef.
poistné na 1pracovných miest x UNP jednorazové poistné poistnézapracovnéf

pracovné miesto na 1 pracovné míesto miesta spolu
6,64 EUR EUR 6,64 EUR



Zmluvné dojednania
1. Polstenie sa_dojednáva na dobu urôitú. Účinnosť nadobúda nuttou hodinou dňa dojednaného

v poistnej zmluve ako začiatok poístenia, najskôr však od 0:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni
uzavretia poistnej zmluvy a končí najneskôr o 24.00 hodíne dňa uvedeného ako koniec poistenia.
Poistná doba je maxímálne 6 mesfacov.

2. Poistné je splatné jednorazovo najneskôr v deň účinnosti poistnej zmluvy.
3. Touto poistnou zmluvou je krytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýéený maximálne

v troch mesiacoch počas poistného obdobia o 20 %. Vprípade prekročenía tohto limituje poistník
povinný požiadaf o dopoistenie týchto pracovných miest.

4. Škodovú udalosf je poistený alebo poistník povinný hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku na
predpísanom tlačive na adresu: KOMUNÁLNÁ poisfovňa, a. s. Vienna Insurance Group'.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava. Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.

5. Výluky z poistenia - poistenie sa nevzťahuje na:
a)úraz. ktorý poistený neutrpelv priamej súvislosti s výkonom dobrovorníckych prác organizovaných

poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona o službách zamestnanosti,
b) úraz, ktorý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a späť,
c) úraz, ku ktorému došlo pri práci vo výškach alebo pri obsluhe strojov a zariadení, na ktoré nemal

poistený potrebnú kvalifikáciu, prípadne školenie.
6. Prehlásenie poistnlka:

a) Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím
poistnej zmluvy bol písomne oboznámený sdôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej
poistnej zmluvy prostredníctvom Formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej
poistnej zmluvy a Informačného dokumentu o poistnom produkte (IPID). ktoré prevzal.

b) Poistník podpisom poistnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom
systéme poisťovatefa na úĎely priameho marketingu poisťovateFa (najmä informácie o novinkách,
akciách a zFavách, ako aj o súťažiach, poistných produktoch, poskytovaných online službách a
pod.) po dobu trvania poistného vzťahu: [X ] ÁŇO / ]NIE.

c) PoisťovateF informuje poistníka, žejeho osobné údaje spracúva podFa § 10 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 47
zákona č. 39/2015 Z.z. o poisfovníctve a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovaterovi súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na
zabezpečenie výkonu práv a povinností. vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v
rozsahu podFa § 78 zákona č. 39/2015 Z.z. poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala
práynickým osobám podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a fýzickým osobám poskytujúcim
služby finančného sprostredkovania a finančného poradenstva podFa osobitného predpisu.
Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Ž.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba
poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné
nájsť aj na webovej stránke poisťovatera.

d) Poistník vyhlasuje. že všetky odpovede na otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia a véetky
ďaléie uvedené údaje sú pravdivé aúplné a zaväzuje sa každú zmenu bezodkladne oznámiť
písomne poisťovaterovi. PokiaF nie sú odpovede napísané jeho rukopisom, poh/rdzuje, že ich
overil a sú pravdivé. Berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať v
zmysle Občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od poistnej sumy alebo odmietnutie
poistného plnenia zo strany poisťovatera.

V Popročii, dňa 31.5.2018

odpild^fô Podpis zástupcu^Oisťovne
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