
KoMUNÁINA'
PotsŤovŇAD60MUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance GÍoup

SteÍánikova 17. 81'l 05 Bratislava
lČo: eĺ sss 545, Dlt: 2o21og7o8g, lČ DPH: sK7o2oooo746

vlEN}l^ lNsuRAľcE GR0UP

spoloönosťje členom skupiny registÍovanej pre DPH, zapÍsaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: sa, VloŽka č. 3345/8
Bankové spojenie: IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, Blc: GlBAsKBx; Konštantný symbol 3558 ; Variabilný symbol (čĺslo poistnej zmluvy)

podľa ustanovenia s 788 a nasl. občianskeho zákonníka

s účinnosťou

uzavrera

ÚnnzovÉ PolsTE
UcHÁDzłcov o zAMEs

poěas aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby

číslo

Mesto Turzovka - Mestský úrad Poistník

adresa

lČo

bankové spojenie

ěíslo telefónu

Jašíková č.í78 ,023 54 Turzovka

od

do

s

003í433í

02046í7002/5600

0904 215 303

zastúpený JUDr. Ľubomír Golis

Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník Úrazové poistenie v prospech uchádzaěov o
zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre
výkon dobrovoľníckych sluŽieb vzmysle ust. $ 52a zákona ć. 512004 Z' z' o sluŽbách zamestnanosti
a o zmene a doplneníniektoých zákonov (d'alej len ,,zákon o sluŽbách zamestnanosti").

Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh poěas vykonávania
dobrovoľnĺckych sluŽieb organizovaných poistníkom v zmysle ust' $ 52a zákona č:. 512004 Z' z'
o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a na
poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú
súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Poistníkom mÔŽe byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom
ustanovení $ 52a ods. 2 zákona ć.512004 Z. z. osluŽbách zamestnanosti aozmene adoplnení
niektoých zákonov'

KaŽdá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poistnej zmluvy, je poistená na nasledovné
dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia:

Poistné
1,96 EUR
1,79 EUR
1,10 EUR
1,79 EUR

Poistná suma
3 320 EUR
1 660 EUR
1 660 EUR
830 EUR

- Smrť následkom úrazu
_ Trvalé následky ljrazu _ príslušné % zo sumy
- Plná invalidita následkom úrazu
- Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu- príslušné % zo sumy

ITETEETE
Beglslracne ći_rlar:

íłr{1o //,v
BĹłeÍenl:

znak hodnoty a lehota uloženia:

MEsTsKÝ Únno TUHzoVKA o

oŕ//. ?.
Došio dňa

Cĺslo spisu:

Pocet priloh

I10270,l3

2460400rEr

Jednorazové
poistné za pracovné

miesta spolu
6,64 EUR

Upravené
jednorazové poistné
na 1 pracovné miesto

6,64 EUR

Koef.
Úrup

1

Jednorazové
poistné na 1

pracovné miesto
6,64 EUR

x
Počet poistených
pracovných miest

1

Jednorazové poistné



:f

Zmluvné dojednania
1. Poistenie sa dojednáVa na dobu určitÚ' Úěinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného

v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však od 0:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni
g9yrelia poistnej zmlu-vy a_koněí najneskôr o24'oO hodine dňa uvedeného ako łońiec poiätenia.
Poistná doba je maximálne 6 mesiacov'

2. Poistné je splatné jednorazovo najneskÔr v deň účinnosti poistnej zmluvy.
3. Touto poistnou zmluvou je kryty v zm|uye uvedený počet pracovných miest zvýšený maximálne

v troch mesiacoch poěas poistného obdobia o 20 %. V prípade prekroěenia tontđ limiíu ;e poisińĺł
povinný poŽiadať o dopoistenie ýchto pracovných miest'

4. ŠkodovÚ udalosť je poistený alebo poisjník povinný hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku na
predpísanom tlačive na adresu: KOMUNALNA poisťovňa, a. s. Vienna lnsurance croup, "

Štefánikova 17,81í 05 Bratislava. Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.
5. Výluky z poistenia - poistenie sa nevzťahuje na:

a) úraz, ktoý poistený neutrpel v priamej súvislosti s rĺýkonom dobrovoľníckych prác organizovaných
poistníkom v zmysle ust. $ 52a zákona o sluŽbách zamestnanosti,

b) yraz, ktoý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a späť,
c) (lraz, ku ktorému došlo prĺ práci vo výškach alebo pri obsluhe strojov a zariadení, na ktoré nemal

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

a) Poĺstník podpisom poĺstnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informaěnom
systéme poisťovne na účely priameho marketingu poisťovne (najmá informácie o novinkách,
akciách a zÍavách, ako aj o súťaŽiach, poistných produktoch, pbskytouaných online sluŽbách apod') po dobu trvania poistného vzťahu: IX ]ÁNo / t ] NlE.

b) Poĺsťovňa informuje. poistníka, Že jeho osobné údaje spracúva podľa $ 1O zákona č;. 122t2O13
Z'z. o ochrane- osobných údajov a _o zmene a doplnení niektoých zäkonou v spojení s $ 47
zákona č' 8/2008 Z'z' o poisťovníctve a o zmene a doplneni niektoých zákonov v znení
neskorŠích predpisov. Poistník dáva poisťovnĺ súhlas, aby po dobu nevyhnutn,i na zabezpečenie
!Ýk9nu práv a povinnos1í, vyplývajúcich z tejto poistnejzmtuvy jeho osobné údaje v rozsańu podľa
$ 47 zákona ě' 812008 Z'z' poskytovala, sprístupňóvala a óezhranične preńášala právnickým
osobám podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a ýzickým osobám poskytujúbim sluźby
finančného sprostredkovania a Íinančného poradenstva podia osobitného précipisu. PoistníĹ
prehlasuje, Že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle 5 łs zaron a é' 122ĺ2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o
svojich právach uvedených v $ 28 zákona č)' 122t2o1g Z.z. o ochrane osobných údajov ä o ''"nea doplnení niektoých zákonov. Zároveřl berie na vedomie, Že text poučeniá;e mozhe nájsť aj na
webovej stránke poisťovne.

c) Poistník vyhlasuje, Že všetky odpovede na otázky poisťovne ýkajúce sa poistenia a všetky d'alšie
uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zaväzĄe sa kaŽdu zmenu bezodkladne oznámiť písomne
poisťovni' Pokiaľ nie sú odpovede napísané jeho rukopisom pofurdzuje, Že ich overil a súpravdĺvé' Berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné odpovede môŽu mať v zmysle
občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od utie poistného
plnenia zo strany poisťovne'

VČadci, dňa

{3\

iÝšii'' ivl[SIO ruRZOVlG
l:'ĺ, 023 54

10

79I2,l1072
Podpis

Q,i',łl'''''''.'...'
ŕdoistníka Pod poisťovne
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/NÁLNA 
'.llsŤovŇn} roĺrłuruÁLľĺł poisťovňa, a.s. Vienna lnsuĺance Group

ŠteÍánikova 17,811 05 Bratislava, Slovenská ĺepublika
Spoločnoíje členom skupiny pre oPH, Żôpĺsaná v obchodnom registÍi okíesného sÚdU BÍatislava 1, oddĺel: Sa, vloŽka č':3345/B:NNA INSURANCE GROUP

zAzNAM z RoKovANlA sPRosTREDKovATEĽA PolsTENlA s KLIENToM PRED UzAvReĺíĺrł łLeso zMENoU PolsTNEJ zMLUVY

ilrro a nr[o ínlilnóio

ktorý koná v mene spoločnos1i poisťovňa, a.s, Vienna lnsurance Group, lČ0: 31 595 545, (ďdo| lo0 
"$łosüilfuYaüfpoisbnia'l 

a

ryrsĺo Tĺ.łlžovltĺs
'olĺt'llllĺ llHrn/0'ml

0łl -łĺł:ql ĺĺSI2EJ tY{-, Tulzcvti oJ5 n
šl. prkl, řhb hntotaho ĺłitü'

yf1ií.al;pĺ:c,cr. ołDłGlYcw-

A. lilrno r lrlozrlrlo orolt

ldonllĺllácla:

lco:

Bodnó čĺd0/mi0'to nrrodrnh šL pnrl. ĺilo itnłotóho účlu'

čírlo dołladu

loložnolll:

olč:

od ł

ĹC\{1qq,ĺ1ldonffiłĺolr:

00Jlľ .yll JoJoÍŤ'! /-f lco:olc:

0Íuh d0łlrdü

loloinorll:

řklo dotlrĺu

l0l0žnolll:

l)nh donĺü!

totobBü:

T1c,>'đT ś1.2

tfio<\ĺ?ą'śc

'.lpt(Ť(arl Ę\íeü_oŃ,( H

iu 0Łx r.-Ęĺ.ôillę( \6

A/zcs so* )oórot:ol-neio s.l";b
ľŻlih m6dť osobou :l' ĺ "B";

ktorý má v úmysle využ( resp. využÍva poistovacie sluŽby spoločnosti KoMUNÁLNA poisľovňa, a.s.Vienna GÍoup' {ďd0| len 
'ldiroť')spĺsalĺ tento záznam o rokovaní sprostredlovateľa poistenia s ldientom vo yďahu k uzatvoreniÚ alebo k Żmene poistnel zmluvy so spolďnosťou KoMUNÁLM poisťovňa, a.s. Menna lnsurance Group.

ľoŽllołľxľ ĺ ľorRrľ lĺutlllÄ s 0llľA00Íí ll^ ľosxnoľlľÉ stuŽrĺ

|. Udrirnlr äYolĺe| úľoYn. l đôciodlorom ĺrĺÜ
ĘďalšÍ dÔchodok

ĘstÍata života, choroba, úraz

3. Budúcnoď ĺtaloh dolĺ

bšlúdium' štart do živola

{. ľrh bĺYrnl0

r kúpa nehnutel'nosli, rekonštrukcia nehnuteľnosli

5, ochrrna ľĺšio mr|oüĺ

-auto, nehnuleľnosť' domácnosť

6. lnó

c€slovné investovanie

trÁno{ľie

EÁno (ľie

ĘÁno pľĺie

tÁno pľie

ĘÁno $łie

Rľtilüľl $lruÁcn ĺuEilTt

ľídillry
rbývanie
rdomácnosť
řcestovné
rdeti
řsplátl(y/závaizl(y
Ęsporenia/poistenia

-ostatné

colloĺĺ YÍírrl'

lnóshločnoď

Prí]m'
Ďčistý pr0em

bpoč6t platov ročne
Ďodmeny

-l/ýplatný deň

crllorÚ 91ĺmy

ľoľnó lroÚlođlt

tlĺenčnĺ
duŽla:

PÍ0dult
nárń

rmĺĘ č.:

zđôYldnonl0:

llĺlhdy:

v zmysle zákona č. ĺ86/2009 z' z. o finančnom spÍostredkovaní a ĺinančnom poĺadenstve a Že

ĺnsuranc8 Group.
12212013Z'z' o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenĺ nieKorých zákonov v spojení so

č. 186/2009 z.z. o finančnom spÍostÍedkovanÍ a fnančnom poradenstve a zákonom č. 35912015Zz'

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

zľltosll l sxÚstľosll ĺuĺľn
s 0llľl00lt llA P0$KYTľlllÉ sLuŽBľ

E neklient

El bývahý klient

Q súčasný klient

jnĺ,

s oHtłDotí ľA zlsltľÉ lilHtT0t

rmlürt

Rnrnřná

dužbĺ:

PÍodĺh:

PREĺtĺsEilĺVmTľn0tillE

ĺohbó[o náuhu 

'
Klient berie na vedomie, že tenlo záznam nie ie návÍhom na uzavÍelie poistnej zmluvy v predpisov.

Klient zárov€ň berie na vedomie, Že infoímácie nachádzajúce sa v tomto zázname

budú spracúvané v inÍormačnom systéme spÍostÍedkovaleľa poistenia, resp.
Klient zároveň berie na vedomie, že jeho osobné údaje spracúva poisťovňa a
zákonom č. 39/20'15 z. z. o poisíovníctve a o zmene a doplnení niektoých
o automalickej vlýmene iníoÍmácii o finančných účtoch pre účely spráW daní'
Klient prehlasu.ie, že mu boli vopred posMnuté úda'ie v zmysle s 15

ných v s 28 zákona č.12212013z. z. o ochrane osobných údajov a o
poisíovňa, a.s. Vienna lnsuranco GÍoup, www.kpas.sk.

a 0 zmene a doplnení nioKorých zákonov a bol ako dotknutá poućoný o svojich pÍávach uveds
zároveň beÍĺe na vedomie, že text poučenia ie možné náisť aj na stránke spoločnosli roĺłurunua

Meno a sprostredkovateľa poisten|a / podpis
(v meno a pńeaislo Mby

fnmčného agenta)

023 54

iuĺ?r''łc ,ĺĺ ,- 
^,ydňa

čas iednania
(hod.:min.)

' vyplňovať len v pdpado rokovmia o možnosti uzawetia životného polslsnia

lNŠTRUKclA PRE SPR0STREDKoVATEĽA PolsTENlAl TÚlo slÍanu záznmu (slÍana 1

ď

a oveil
ŽRsR alebo inéhodoldadu totožnostina základe

vyhlasuie a svoiim podpisom

ie ootÍebné WDĺgťvŽdvl fiä. DÍi Íokovanĺ o moŽnoíi Uzauetia akéhokoľvek druhu Dolstenia.)

aľĘ) /'

10 stítra 1/3


