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Mesto Tuľzovka - Mestslĺý úrad

Jašíkováć.178

023 54

poistník
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öíslo účtuv tvare

lBAN/sWlFT (Blc) kód

0904 2í5 303

zastÚpený

číslotelefónu

JUDr. Ľubomĺr Golis
štatutárny zástupca

Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazovépoistenie v prospech uchádzačov o
zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušnýúrad práce, sociálnych vecĺ a rodiny ako osoby pre
výkon dobrovoľníckych sluŽieb v zmysle ust. $ 52a zákona ě.5t20o4Z' z' o slużbách zamestnanosłi a o
zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon o sluŽbách zamestnanosti").
Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh poěas vykonávania
dobrovoľníckych sluŽieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. $ 52a zákona e' sĺzoo4 Z' z'
o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpisov a na
poistenie sa vzťahujúVšeobecnépoistné podmienky pre úrazovépoistenie (VPP 1ooo-4), ktoré sú
sÚěasťou tejto poistnej zmluvy.
Poistníkom môŽe byť len právnická osoba alebo ýzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom
ustanovení S 52a ods. 2 zákona ě'. 5ĺ2004 Z. z' o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektoých zákonov.
KaŽdáosoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poistnej zmluvy, je poistená na nasledovné dojednané
rizikä a poistné sumy úrazového poĺstenia:
- Smrť následkom úrazu
-

Trvalé násled

Úrazu

-

slušné% zo

- Plná invalidita následkom Úrazu

newhnutného liečenia následkov úrazu - prísluŚné

Poistná suma
3 320 EUR
1 660 EUR
| í 660 EUR
zo sumy
830 EUR

I

Poistné
1.96 EUR

'ĺ'79 EUR
1,10 EUR
1,79 EUR

Jednorazové poistné
Poěet poistených
pracovných mĺest x
2

Jednorazové
poistné na 1
pracovné miesto
6,64 EUR

Koef.

Úľp
1

Upravené
jednorazové poistné
na 'ĺ pracovné miesto
6,64 EUR

Jednorazové
poistné za pracovné
miesta spolu
13,29 EUR
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