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ÚnnzovÉ PolsTENlE
ucHÁoznČov o ZAMESTNANlE poČns PRoJEKTU / PRoGRAMU

V|ENNA lNsURANcE GRoUP Poĺstná znrluva

roMuruÁlruR poistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group čhlo
Štefánikova 17, B11 o5 Bratislava,lČo:gĺ sgs 545, DlČ:2021097089,lČ opH:sK7020000746. poislneiznluvy

Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri 0kresného súdu získale1ské Ďĺslo
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3345/8 (dälej len ,,poistbvňa'')' sprostľedkovalel?
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Mesto Turzovka - Mestský úrad

Jašíkova 178, Turzovka

Slovensko

msu@turzovka.sk

I
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041 - 42093160 0 3 1 4 3 J 1

JUDr.Ľubomír Goĺis - primátor mesta

Prieľĺsko, meno, titul (rodné

Dátum narodenia teleÍón/Tel. kontakt

Zamestnávateľ (názov

Muž ena

Trvalé číslo

Rodné pľíslušnosť

m0n0,

E mail

adľesa {ulica, číslo domu, mesto), ak ĺná, ako adĺesa trvalého
-
-
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Kondek Maĺián

Predmier Turzovka 218 , Turzovka

091 1 39661 2Slovensko

I

(uĺica číslo domu, mesto)lSídlo

Korošpondenčná adresa (ulica, čĺslo domu, mesto), ak ako adĺesa tľvalého

Dátum naĺodenia teĺeÍóniTeľ' kontaa

Poistnk

Zena

Tľvalé

Rodné

MuŽX
Psč

[_l Ngmenované osoby

tituĺ (rodné pľiezvisko)/Názov Íirmy
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V pĺípade smľti poistenóho má pĺávo na plnenie osobďosoby v zmyslo $ 817 0bčianskeho zákonnĺka
OPBAI'I{ElIE

llsĺlBY

Touto poistnou zmluvou uzatvára úruové poistenie uchádzač o zamestnanie alebo poistník v prospech uchádzačov o
zamestnanĺe, nahlásených poistníkom na príslušný Úrad práce, sociáĺnych vecí a rodiny ako osoby zÚčastňujúce sa nižšĺe
uvedeného pĺoiektu alebo pĺogĺamu v zmysle ust. $ 54 zákona Č' 5/200iĺ Z.z.o sĺuŽbách zamestnanosti a o zmene a dopĺnení
niektoných ákonov {ďalej len,ŕákon o sluŽbách zamestnanosti-).
Poistenie sa ľzťahuje na uvedené osoby pľi plnení pĺacovných Úĺoh počas nižšie uvedenóho projektu alebo pĺogĺamu v zmysle
ust. $ 54 zákona o sluŽbách zamestnanostĺ'

Názov projektu alebo pľogľamu:

011101312101212

lačiatot poistgnia

31 1101812101212

lfunics loiĺleĺil lnlrnal.pĺahľie {Nislĺé ĺĺdtEigl

jednoĺazovo

prĺkazom z účtu č': IBAN

swlFi (Blc)kód banky

ffiinak

SpÔsob

poštouý peňažný poukaz

pľevodom z účtu OPU č-:
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Jgdnorazoľó poislĺé za l loisleĺÚ osobu

Jedĺorazoľé poistné za skupinu

10 00

101

Počet osôb

0%

9,26 EIJH

0,00 EUB

0,74 EUR

10,00 EUR

Pĺimĺ banlĺa $lgľenslo, a.t'

$ĹsB a.ĺ.
Tatĺa baĺka, ĺ.*

$l$7 56B0 g000 0012 0022 20B8 / lfi}illslfiĺ
$rQ8 0900 0000 0001 7819 6386 / HBffit$x
sl6s ll00 00ĺ}0 0026 2g22ä828l THB$l{3x
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JĺdĺgrazoľÉ $
Smrť náslgdkom úrazu

Trvalé následky Úĺuu

lnvalidita následkom úrazu

Čas nevyhnulného liečenia Úĺazu

Pĺblĺá suna

3000.00 EUR

2 000,00 EUn

ĺ 500.00 El|R

1000.00 EUn
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1 Na toto stenie sa latň daň z poistenia la zákona č' 2131 2018 Z' z. o dani z aozmeneado ent zákonov
Zmluvné dojednania
1 . Poistenie sa dojednáva na dobu uľčitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou

dňa dojednanóho v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskÔr však od
00:00 hodiny dňa nasledujúceho po dn| uzavľetia poistnej zmluvy.

2. Poistné je splatné jednorazovo najneskôr v deň účinnosti poistnej zmlurĺy.
3. Poistnú udalosť je poistený alebo poistník povinný hlásiť písomne do

48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu poisťovne.
Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.

4.Každá zo zmluvných strán môŽe poistnú zmluvu vypovedať do 2 mesiacov od
jej uzavretia, uipovedná lehota je B dní. Jej uplynutím poistná zmluva zanikne.

5.Výluky z poisten|a _ okrem prrpadov uvedených vo Všeobecných poistných
podmienkach (dhlejlen "VPP 1000-8), sa poistenie nevztahuje na:

a)úraz, ktoý poistený utrpel na ceste do miesta rnýkonu pľáce a späť,
b)úraz, ku Korému došlo pri práci vo tĺýškach alebo pľi obsluhe stľojov a

zariadení, na kloré nemal poistený potrebnú klasiÍĺkáciu, popľíoade školenie.
c)úraz, ktoý poistený heutrp'el v priamej súvisÍodti's výkonom

činnostív zmvsle ust. $ 10 zákona č.41712013 Z. z' o oómoci v
hmotnej núdzí a o zmeňe a doplnení niektoých zákonov.

Prehlásenie poistnilo:
1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:

a) bol s dostatočným časou,ím predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, VPP 1000-8 a s
dôleŽitými zmluvnými podmienhami uzafuáranej poistnej zmluvy prostredníctvoľt lnformačného dokumentu o poislnom pľodukte (dalej len
"lPlD'') a tieŽ prehlasuje, Že VPP 't000-8 a lPlD prevzal v písomnej podobe, alebo D Že VPP 1ooo.8 a lPlD neprevzal v písomnej podobe,
ale mu boli na základe jeho lnislovnej Žiadosti zaslané e-mailom,

b) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vztahu k uzatváranej poistnej zmluve
s inÍormáciami o jednotlivých zloŽkách poistného, a to prostredníctvom lnÍormačného formulára k neŽivotnému poisteniu a Životnému
bez odkupnej hodnoty (d'alej len ,,Formulár") a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe,

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky ýkajúce sa dojednávania poistenia podla tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami
v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni vŠetky prípadné zmeny v ýchto údajoch' Pokial'nie sú odpovede
napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, Že ich oveľil a sú pravdivé. Beľie na vedomie, Že nepravdivé alebo neúplné odpovede mÔŽu mať v
zmysle občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia zo strany posťovne,

d) pre potreby dojednaného poistenia sa účet uvedený v poistnej zmluve povaŽuje za kontaktný a v prípade, Že počas trvania poistného vzťahu
dÔjde k zmene, je poistník povinný túto zmenu písomne oznámiť poisťovni, prípadne nahlásiť formou originálneho pofurdenia banky účet iný.
V prípade zneuŽitia účtu alebo neoznámenia zmeny účtu nenesie poisťovňa zodpovednosť za prípadnÚ vzniknutú škodu,

e) peňaŽné prostriedky pouŽité na úhradu poistného sú jeho vlastnírrtvom a poistnú zmluvu uzafuáľa na vlastný účet.
2. V pľípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totoŽné osoby, poistník svojím podpisom prehlasuje, Že má oprávnenie poskytnúť poistbvni

osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podl'a zákona č. 39/2015 Z. z. o poistbvníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

3. Poistbvňa inÍormuje poistníka a poisteného, Že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016l679 27
apríla 2016 o ochrane Íyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto Údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (dalei len ,,Nariadenie") a prís|ušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník a poĺstený p
Že sa oboznámili

Záľoveň beľú na

s inÍormáciami sp racuvanl jeho osob ných údajov podlh Nari aden ia, vrátane informácĺ 0 eho právach.

te, ze nform acre 0 spracuvanr osobných udajov je moŽné nájsť aj na webovej stránke
k/stran ka/och rana-osobnych-udajov).poisťovne častĺ 0chrana osobných údajov stníka
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totoŽnosť overená

podlh čísla 0P alebo CP

Podpísaný s |'poistenia (meno a priezvisko čitatel'ne) Alena Capeková

tiÍikáciu a overenie identiÍikácie totožnosti
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ĺm podpisom potvŕázujem iden_

uzatváram poistnú zmluvu.
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KoMUNÁLNA ĺ'
PolsŤoUŇAG

VIENI{A INSURANCE CROUP

lNFoRMAčruÝ ronĺvluun r ruľŽlvoľruÉrvlu PolsTENlu n ŽlvoľĺvÉvlu
POISTENIU BEZ ODKUPNEJ HODNOTV

Názov poisťovne: xotvluľÁlNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group

Názov poistného produktu: 51. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Výška ročného poistného, ak je poistná doba kratšia ako jeden rok, výška
celkového poistného

1O,OO EUR

z toho na krytie rizík
3,OO EUR

z toho na úhradu nákladov na uzavretie poistenia
1,85 EUR

z toho na úhradu ostatných nákladov, daňových povinností
a odvodových povinností poisťovne 5,].5 EUR
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