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V|ENNA |N5URANCE GRoUP Poĺstná zmluva

rĺlnĺuruÁLruR poistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group

Štefánikova 17, B11 05 Bratislava, IČo: gĺ sgs sĺs, otČ: 2021097089, lč opH: SK7020000746.
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v 0bchodnom ľegistri 0kresného súdu
Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka č. 3345/8 (dälej len ,,poistbvňa'')'

číslo
poislnei zmluw

získalel'ské číslo
sproslredkovatel'a

Mesto Turzovka - Mestslaý úrad

Jašíkova 178 , Turzovka

Slovensko

msu@turzovka.sk

I

I
041 - 42093160 0 1 + 13 3 3

JUDr'Ľubomír Golis - primátor mesta

Prĺezvisko, meno, titul (ľ0dné

(ulica, číslo domu, mesto}/Sídlo

adresa (ulica, čÍslo ako adĺesa trvalóho bydlĺska

teteÍón/Tel. kontakt

Zamestnávateľ (názov meno, titut)

Trvalé

ak

príslušnosť

E-mail

Muž Zena

Dátum naľodenia Inoĺnĺ

-
-
v?
ctĹ

Dorociak Milan

Turzovka Vyšný koniec 2 ,Turzovka 012131514

Slovensko

Bodné

6 0 0 7 2 7 6 7 4 I 0950332581

I

I

Trvalé (ulica' číslo

adľesa (ulĺca, číslo mesto), ak ako adresa tĺvaléhc bydlĺska

Dátum narodenia teleĺón/Tel. kontakl

Zena

mesto

rDU

príslušnosť

MuŽX
PSC

Pĺĺezvisko, meno, titul (rodné

Poistník

)lNázov

[_l Nemenované osoby

V pĺípade srrirti poistoného má právo na plnenie osobalosoby v zmysle $ 817 0bčianskeho zákonníka
ĺlPBAIIlIElIE

llSOBY

Touto poistnou zmluvou uzaľlila úrazové poistenĺe uchádzač o zarnestnanie alebo poĺstnĺk v prospech uchádzačov o
zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úĺad práce, sociálnych vocí a ľodiny ako osoby zúčastňujúce sa niŽšie
uvedeného projektu alebo pľqľamu v zmysle ust' $ 54 zákona č. 5/2004 Z' z. o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnenĺ
niektoných ákonov (ďalej ĺen ,zákon o sluŽbách zamestnanosti"}.
Poistenĺe sa vzťahuje na uvedené osoby píi plnení pĺaeovných úloh počas niŽšie uvgdeného projeku alebo pľogľamu v zmysle
ust' $ 54 ákona o službách zamestnanosti.

Nĺĺrov proiektu algbo pľogramu:

011101312101212

Zaoiatok $oistsnia

3 1 0 I 2 0 2 2

l(oĺĺct lgisleĺia lnlenal pĺalonia {loislnú ĺtdobĺul

jednorazovo
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pľĺkazom z Účtu č.: IBAN

sWlFĺ {Blc)kÓd banky

ffiinak

platania

[ ľoštovÝ peňaŽný poukaz

I Frevodom z účtu OPU č.:
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{ 4Smď následkom Úrazu

Trvalé následky úľazu

lnvalidita následkom úrazu

čas nevyhnutného liečenia Úrazu

Pgbtpá suĺtĺ

3000.00 EUR

2 000,00 EUR

ĺ 500'00 EUR

1000.00 EUR

Jednorazoľé loislĺó za l poisleĺÚ osobu

Jednoĺuoľé poislné za skupinu

Jednorazoľó

97

't1

10 00

$ľrt
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čm'

Počet osôb

1 Na toto poistenie sa u daň z

10

|'a zákona č. 21312018 Z' z' o dani z iaaozmenea zákonov.

0

Prima banka $loľeĺskg, a.c
$Ĺ$l a'ĺ.

Tatľa baĺlĺa, a'g

sl$7 5608 800{' 0l}ĺ2
slŕ8 0900 9000 0l}ĺ}l

sx$0 il80 {t000 002s

00?2 2008l l$ĺtĺslQx
tSrs $386 / ots&$Bx
2g22 5ôz8l TtTB$l{$x

Celkové jednoĺazové poistné bez daneĺ 9,26 EUR

0,74 EUR
Daň z poistenial

c*llĺĺĺé lodĺĺrrrnĺ p{slĺl ĺĺáhĺo dans' 10
poiEtné za uhradenó vrátaĺe dane zPoistné za sa
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Zmluvné dojednania
1. Poistenie sa dojednáva na dobu uľčitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou

dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však od
0000 hodiny dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnejzmluvy.
Poistné. je splatné jednorazovo najneskôr v deň účinnosti poistnej zmluvy.
PoistnÚ udalosť je poistený alebo poistník povinný hlásiť písómne do
48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu poisťovne.
Náhradu škody ľieŠi poisťovňa priamo s poškodeným
Rudázo zmluvných stľán môŽe poistnú zmluvu vypovedať do 2 mesiacov od
jej uzavrďia, tnýpovedná lehota je 8 dní' Jej uplynutím poistná zmluva zanikne'
Výlyky z poistenia - okrem pľípadov uvedených vo Všeobecných poistných
podmienkach (dhlej len "VPP 1000-8), sa poĺstenie nevzťahuje na:

2.
o.

4.

5.

Cadci

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, Že:
a) 

!9! q oostatočným časouým predstĺhom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, VPP 1000-8 a s
dgl{itými zmluvnýmĺ podmienkami uzafuáľanej po|stnej zmluvy prostŕednícfuom lnÍoľmačné-ho dokumentu o poiótnom fŕooukte (d'alej len
"lPlD') a tieŽ pľehlasuje, Že VPP 1000'8 a lPlD prevzal v písomnej podobe, alebo ! Že VPP 1ooo-8 a lPlD neprevzal v písomnej podôbe,
ale mu boli na základe jeho 4Íslovnej Žiadosti zaslané e-mailom,

b) bol s dostatočným časorĺým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vztahu k uzatváranej poistnej zmluve
s inÍormáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom lnÍormačného foľmulára k neŽivotnému poisieniu a životnému
bez odkupnej hodnoty (d'alej len ,,Foĺmulár") a tieŽ prehlasuje, Že Formulár prevzal v písomnej podobe,

c) úplne a pravdĺvo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podla tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami
v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkĺadu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v t',ĺcnto ĺofuoch. Pokia1 nie 
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napísané jeho rukopisom, potvrdzuje' Že ich overil a sú pravdivé. Berie na vedomie, že nepľavdivé alebo neúplné odpovede môŽu mať v
zmysle občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia žo sľany posťovne,

d) pľe polreby dojednaného poistenia sa účet uvedený v poistnej ryluvq pováŽu.je za kontaktný av prípade, Že počas trvania'poistného vzťahu
do1de k zmene, je poistník povinný túto zmenu písomne oznámiť poistovni, pľĺ'padne nahlásit foľniori originálrietro potvňóňiä oänrĺy účet iný.

. V p_rípade zneuŽitia účtu alebo neoznámenia zmeny účtu nenesie poistbvňa zodpovednosť za prĺpadnú 
-vzniknutú 'škodu,

e) peňaŽné prostriedky pouŽité na úhľadu poistného sú jeho vlastníctvom a poistnú zmluvu uzafuárá na vlastný účet.
2. V prípade, 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 podla zákona ú. 39/2015 Z' z. o poisiovní,rtu. a o ,'rn,
a doplnení niektorých zákonov.

3. Poisťovňa nÍormuje poistníkaa poisteného, ze osobné údaje spracúvaV súlade s Nariade nrm Európskeho parlamentu a Rady (EÚ 20 6 1679 z 27.
apríla 2016 0 och ľane Íyzických osôb pri spracÚvaní osobných údajov a 0 vol'no m pohybe takýchto údajov ko rým sa zrušuje sm ernica
(všeobecné nariaden te 0 ochrane udajov dhlej len ,,Nariaden ie" a p ríslušnými slovenským právnymi pred prsmr. Poistník a poistený
ze sa obozn ámili s inÍormáciamr 0 spracúvaní eho osobných udajov podlä Nariadenia, vrátane inÍormácií0 jeho nr'vac.f..
Zároveň berú na ze info rmacle spracúvan osobných Údajov Je moŽné nájsť al na web0vej stránke
poistbvne WWW V časti 0chrana osob ných www.kpas.sk/stran ka/o íka

ĺ} ''l 'l
t;ĺ l ľ)/

oP- l//J l/l'ĺ ndJ-
totožnosť overená

podlh čísla 0P alebo CP

dkovatel' poistenia (meno a priezvisko čitatel'ne) Alena Capeková

káciu a overenie identifikácĺe totožnosti

2t3 ot2 2101212

p
7 ĺ/?ĺ

Podpísaný
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svojím podpĺsom potvrdzujem iden_
poistbvne uzatváram poistnú zmluvu.

kovatelh poistenia

i,.l 6;,,1.

Ľu

zodpovedám za
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Platné od 01.0ĺ.2022J
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POISTENIU BEZ ODKUPNEJ HODNOTY

Názov poisťovne: roľvluľÁlNA poisťovňa, a.s. Vienna tnsurance Group

Názov poistného produktu: 51. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

v €h7 p,ĺ,-7 ,4r.L. uz1
]\iĺľ,5T0 Tu[ú,OVI(A

023 54
7

1ľDr ĺ7 nr,U 60 Ĺ/s

Výška ročného poistného, ak je poistná doba kratšia ako jeden rok, výška
celkového poistného L0,00 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 5,15 EUR
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