
-?xľJYätjn* KoMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Štefánikova 17, 8'ĺ 1 05 Bratislava
lČo: sĺ sgs 545' DlČ: 2o21og7o89, lČ DPH: sK7020000746
spoloěnosť je členom skupiny i.gi.i'ouJ*i pre DPH, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa'

vloŽka č. 3345/B
Číslo úótu V tvaÍe IBAN: sK28 o9oo oooo ooo1 7819 5386; sWlFT (Blc) kód: GIBASKBX; Konštantný symbol 3558; Variabilný

symbol (číslo poistnej zmluVy)

podľa ustanovenia s 7B8 a nasl. občianskeho zákonníka

s účinnosťou

vĺENNÄ lNsURANcE GŔoUP

od

do llllllllllllllll
7044

uzatvára

ÚnnzovÉ PolsTENlE
UcHÁDzAcoV o ZAMESTNANIE

počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo

irĺspevŕovú organizáciu, ktoľej ziaadbvatel'om je obec, resp. dobrovoľníckej člnnosti, 
-na

.arläo" dohody uzatvorenej v zńysle ust. $ 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. Zákona č,- 41712013 Z.z'

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektoých zákonov

Öíslo

s

obec Víql'aš poistník

adresa

lČo/ rodné číslo

číslo účtu v tvare
rBAN/SWIFT (BlC) kid

číslo telefónu

96202 Víol'aš. oÚ Zvolenskáí

00 320 383

sK35 0200 0000 000002922412

045/ 5 394243,0905 647 50í

zastúpený lnq. Róbert Záchenský
štatutárny zástupca

Touto poistnou zmluvou uzatvára poistník urazové poistenie v prospech uchádzacov o

zamestnanie, ako osob pre výkon menšíón obecných sluŽieb pre obec alebo pre rozpočtovú

organizáciu alebo príspevŘovú órganizáciu, ktorej zriad'ovateľom je obec, resp.' ako osÔb pre výkon

do"brovol'níckej öinnosti,nazákladé oonooy uzatvórenej vzmysle ust. $ ĺ? 99..3 písm. b) bod 4'a5'
zákona č)' 417i2o13 Z. z. o pomoci v hmotnej nudzi a o zmene a doplnení niektoných zákonov.

Poistenie sa vzťahuje na vyššie uveóené osoby pri plnenĺ pracovných úloh počas vykonávania

menších obecných sluŽieb |re ooéc alebo pre rozpočiovú organizáciu ale-bo prí.spevkovú organizáciu,

ktorej zriad'ovaieľom je obäc, resp. poěas'vykonávania dobrovol'níckej cinnosti, na základe dohody

uzatvorene1 v zmysle ust. $ 12 oos. g písm. oi uoo 4. a 5. zákona ć,. 41712013 Z' z. o pomoci v hmotnej

núdzi a o zmene a dopřnení niektoných zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné

podmienky pre úrazové poistenie NŕrP 1ooo-7), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej

zmluvy. - _,_L^_L -^^r^i^..^.KaŽdá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poistnej zmluvy je poistená na nasledovné

dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia

0 1 0 2 2 0 2 0

3 1 0 ,l 2 0 2 1

5 ,l I 0 0 4 8 I 7 6

PoistnéPoĺstná suma
1 46 EUR3 320 EURSmrť následkom úrazu

73 EUR1 660 EURTrvalé násl t3razu - slušné o/o Zo S|J
0,73 EUR1 660 EURPlná invalidita následkom Úrazu
0 3 EUR830 EURého liečenia následkov Úrazu _ slušné o/o zo suas

Jednorazové vrátane daneí celkom
Počet poistených
pracovných miest

4
X

Jednorazové poistné
na 1 pracovné miesto

3,25 EUR

Koef
Úľĺp

1

Upravené jednorazové
poistné na 1 pracovné miesto

3,25,- EUR

Jednorazové poistné za
pracovné miesta spolu

í3'_ EUR



z toho
Poistné bez nel
Jednorazové poistné za pracovn é miesta spolu

13 EUR
I 1,08

Poistné bez dane za pracovné miesta spolu
12,04 EUR

Jednorazové poistné za pracovné miesta spolu
13 EUR

Poistné bez dane za pracovné miesta spolu
12,04 EUR

Daň za pracovné miesta spolu
0,,96 EUR

Daňz

1Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podľa zákona ć,.213t2o18 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení

niektoých zákonov.

Zmluvné dojednania
1' Poistenie sa dojednáVa na dobu určitú. Účinnosť nadobÚda nultou hodinou dňa dojednaného

V poistnej zmluvä ako začiatox poisieńiá, najskÔr však od 0:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni

uzavretia poistnej zmluvy a končí ""iń".ioiäzi.oo 
hodine dňa uvedeného ako koniec poistenia'

Poistná doba je maximálne 12 mesiacov'

2' Poistné je splatné jednorazovo najneskÔr v deň Účinnosti poistnej zmluvy'

3. Touto poistnou zmluvou je kryty v zmluve uvedený pocet pracovných miest zvýšený maximálne

v troch mesiacoch počas poistného óooonia o 20 %' V prĺpade preŔroienia tohto limitu je poistník

povinný poŽiadať o dopoistenie týchto pracovných miest'

4. Škodovú udalosť je poistený alebo poistník povinný hlásiť pĺsomne do.48 hodín od jej vzniku na

predpĺsanom tlaóivé na ádresu: kor'ĺuruÁlľĺn poisťovňa, a' s' Vienna lnsurance Group'

Štefánikova 17, B11 05 Bratislava. Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poŠkodeným'

5. Výluky z poistenia _ okrem prípadov uvedených vo VPP. 1ooo-7' sa poistenie nevzťahuje na:

a) Úraz,ktoý poistený neutrpel u p'ia*óiś,iíislosti s výkonom menšĺch obecných sluŽieb pre obec

alebo pre rozpoctovú organizáciř"p6ó prĺspevkovŁ organizáciu, ktorej zriad'ovateľom je obec'

resp. V priamej súvislosti s výronóń ooorovol'nĺckej čřnnosti na základe dohody uzatvorenej

v zmysle ust. $ 12 ods. 3 písm. ul úoá 4. a5. zákőna ć,.417ĺ2013 Z. z- o pomoci v hmotnej

núdzi a o zmene a doplnení niektoých zákonov'
b) Úraz, ktoý utrpel na ceste do m.iesta výkonu práce a späť' a zariarlaní na ktn
c) Úraz, ru rtoiäňu áošlo pri praóivä íýsL'.n alebo pri obsluhe strojov a zariadenĺ, na ktoré
' 

nemal poistený potrebnú kvalifikáciu, prĺpadne školenie'

6. Prehláseniepoistníka:
a) Poistnĺk svojím podpisom potvrdzuje, Že s dostatoÖným časovým predstihom pred uzavretĺm

poistnej zmluvy bol písomn" ooói'nŻ'ený s dÔleŽitými zmluvńymi podmienkami uzatváranej

poistnej zmluvy prostľednĺctuo' 
-lnĺói'aďného 

dokűmentu o poistnom produkte (lPlD)' ktoý

prevzal.
b) Poistník vyhlasuje, Že všetky odpovede na otázky poisťovne.týkajúce sa poistenia a všetky

d'alšie uvedené údaje sú pravoivä a úplné a zaväzui4e sa kaŽdú zmenu. bezodkladne oznámiť

písomne poĹióuni. Éokiaľ nie sĺ-ooóo'ieáe napĺsanéleho ru.kopisom, potvrdzuje, że ich overil a

sú pravdivé.-gerie na Vedomie, iě-n"pi"udive alebó neúplné odpovede moŽu mať v zmysle

občianskeho zákonnĺka za následoŔ odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie

poistného plnenia zo strany poisťovne'

V prĺpade, ak poistnĺk a poistená osoba nie sú totoŽné osoby, poistnĺk svoj ĺm podpisom prehlasuje, Źe

má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na úiely uzatvárani a, správy a plnenia

tejto' poistnej zmluvY Podl'a zákona c.39/20 15 Z'z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoých

zákonov'
Poisťovňa informuje poistníka, Že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením EurÓpskeho

parlamentu a Rady GÚ) 2o16t679 z.Z7 ' áirĺażoío o.ä.nrane fyzických osÔb pri spracúvaní osobných

údajov a o voľnom pohybe takýghJo ůbáiôu, kloým sa zrúšuje smernica 95/46/ES (všeobecné

nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len lŇäriaoenie'i a prĺslušnými slovenskými právnymi predpismi'

Poistník svojĺm podpisom prehlasuje, ze sa oboznámil 
's 

inforńáciami o spracúvaní jeho osobných

údajov podl,a ľ'lariaoäniá, urät"n" informaciió jáná pravach. Zároveň berie na vedomie, Že informácie o

spracúvaníosoonycň üoäióuie moŽné náŕt 
"ín. 

webovejstránke poisťovne www'kpas'sk' ,/
-?-z'


