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podl'a ustanovenia s 788 a nasl. občianskeho zákonníka
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URAzovÉ PolsTENlE
UcHADzAČoV o ZAMESTNAN|E

počas aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej sluŽby

číslo

s

MESTO ŠAĽA poistník

adresa

lČo/ rodné číslo

iíslo účtu v tvare
lBAN/sWlFT (Blc) kÓd

čĺslo telefónu

NÁMESTIE SV. TRoJICE7,92715 Šĺľa
00306185

zastúpený Mgľ Jozef Be|ický
štatutárny zástupca

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

Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnenĺ pracovných úloh počas vykonávania
dobrovoľníckych sluŽieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. $ 52a zákona é. 512004 Z. z'
o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a dopĺnení niektoých zákonov v znenĺ neskorších predpisov a na
poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-7), ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Poistníkom mÔŽe byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom
ustanovení $ 52a ods. 2 zákona č,' 5l20o4 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektoých zákonov.

KaŽdá osoba, ktorá spíňa podmienky tejto poistnejzmluvy, je poĺstená na nasledovné dojednané
riziká a poistné sumy úrazového poistenia:

Poistná suma Poistné
Smrť následkom úrazu 3 320 EUR 1,96 EUR
Trvalé následky Úrazu _ príslušné % zo sumy 1 660 EUR 1.79 EUR
Plná invalidita následkom úrazu 1 660 EUR 1,10 EUR
Čas nevyhnutného liečenia následkov urazu _ príslušné % zo sumy 830 EUR 1,79 EUR
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Jednorazové é vrátane daneĺ celkom
Upravené jednorazové

poistné na 'ĺ pracovné miesto
6,64 EUR

Jednorazové poistné za
pracovné miesta spolu

I9,92 EUR

Počet poistených
pracovných miest

3

x
Jednorazové poistné
na 1 pracovné miesto

6,64 EUR
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z toho
Poistné bez dane1
Jednorazové poistné za pracovné r'lesta spolu

I9,92 EUR 1,08
Poistné bez dane za pracovné miesta spolu

18,44 EUR
Daň z nta

1Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podl'a zákona č.213ĺ2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnenĺ
niektoých zákonov

Zmluvné dojednania
1. Poĺstenie sa dojednáVa na dobu určitÚ. Ucinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného

V poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však od 0:00 hodiny dňa nasledujúcého po dni
uzavretia poistnej zmluvy a končí najneskÔr o24.oo hodine dňa uvedeného ako koňiec poistenia.
Poistná doba je maxĺmálne 6 mesiacov'

2. Poistné je splatné jednorazovo najneskÔr v deň účinnostĺ poĺstnej zmluvy.
3. Touto poistnou zmluvou je krytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zuýšený maximáĺne

v troch mesiacoch počas poistného obdobia o 20 %. V prípade prekročenia tonto limiĺu je poistník
povinný poŽiadať o dopoistenie týchto pracovných miest.

4. Škodovú udalosť.je poĺstený alebo poistník povinný hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku na
predpísanom tlačive na adresu: KOMUNALNA poisťovňa, a. s. Vĺenna lnsurance Group, 

'
Stefánikova 17,811 05 Bratislava. Náhradu škody rieši poisťovňa prĺamo s poškodeným.

5. Výluky z poistenia - okrem prípadov uvedených vo VPP 1ooo-7, sa poistenie nevzťahuje na:
a) úraz, ktoý poistený neutrpel v priamej súvislosti s výkonom dobrovoľníckych prác organizovaných

poistníkom v zmysle ust. $ 52a zákona o sluŽbách zamestnanosti,
b) úraz, ktoý utrpel na ceste do miesta rĺýkonu práce a späť,
c) úraz, ku ktorému došlo pri práci vo rĺýškach alebo pri obsluhe strojov a zariadení, na ktoré nemal

poistený potrebnú kvalifikáciu, prípadne Školenie.
6. Prehlásenĺe poistníka:

a) PoistnÍk svojím podpisom pofurdzuje, Že s dostatoiným časovým predstihom pred uzavretím
poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dÔleŽiými zmluvňymi' podmienkami uzatváranej
poĺstnej zmluvy prostredníctvom lnformačného dokumentu o poistnom produkte (lPlD), ktoý
prevzal.

b) Poistník vyhlasuje, Že všetky odpovede na otázky poisťovne ýkajúce sa poistenia a všetky d'alšie
uvedené Údaje sú pravdivé a úplné a zaväzuje sa kaŽdú zmenú bezodkĺadne oznámiť ýsomn"poisťovnĺ. Pokiaľ nie sú odpovede napísané jeho rukopisom, pofurdzuje, Že ich overil a sú pravdive.
Berie na vedomie, Že nepravdivé alebo neúplné odpovede mÔŽu mať v zmysle občianskeho
zákonnĺka za následok odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie poiótného plnenia zo
strany poĺsťovne.

Jed norazové poistné za pracovné miesta spolu
19,92 EUR

Poistne bez dane za pracovné miesta spolu
I8,44 EUR

Da ň za pracovné miesta spolu
1,48 EUR

Podpis poistníka:..::

svojím
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