KoHUilÁLNAí

KoMUNÁLNA polstbvňa, a.s, Vienna lnsurance Group

PolsŤoVŇA'G

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
lČo: 31 595 545, DlČ: 2o21og7o8s, lČ DPH: sK7o2oooo746
Spoloěnosť je ělenom skupiny
DPH, zapísaná V obchodnom regi§tri okrésného súdu Brati§lava l, oddiel: sa, Vložka č, 3345/B
Císlo účtuV tvare IBAN: sK28 lry.]itlo]_ar]_qr9
0900 0o0o 0oo1 7819 53ti6; sWlFT (Blc) roo: clĚnsxai; Řonštantny symbol 3558; Variabilný symuot
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Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazovépoistenie v prospech uchádzačov o
zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušnýúrad práce, sociálnych vecí a'rodiny ako osoby pre
výkon dobrovol'níckych sluŽieb v zmysle ust, § 52a zákona ě. 5t2oo4'Z. z. o službácň zamestnahosti
a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov (d'alej len,,zákon o službách zamestnanosti").
Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných tiloh počas vykonávania
-52a
dobrovolníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. §
záRona ě, 5l20O4 Z. z,
o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoných zákonov v Žnení neskorších predpisov a na
Poistenie sa vzťahujú Všeobecnépoistné podmienky pre úrazovépoistenie (Vpp 10Ó0-4j, ktoré sú
súěast'ou tejto poistnej zmluvy.
Poistníkom móže byť len právnická osoba alebo ffzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom
ustanovení § 52a ods. 2 zákona ě. 512004 Z, z. o službách zamestnanosii a o zmene a doplnení
niektoných zákonov.
KaŽdá osoba, ktorá spíňa podmienky tejto poistnej, zmluvy, je poistená na nasledovné
dojednané riziká a poistné sumy úrazovéhopoistenia:
poistná suma
3 320 EUR
1 660 EUR
1 660 EUR
830 EUR

smť následkom úrazu
- Trvalé následky úrazu - prislušné % zo sumy
-

- plná invalidita následkom úrazu
-

Cas nevyhnutného liečeniá ňSledk

Poistné

1,96 EUR
1,79 EUR

,1,10
,1,79

EUR
EUR

Jednorazové poistné
Počet poistených
pracop;h miest X

Jednorazové
poistné na 1
pracovné miesto
6,64 EUR

Upravené
jednorazové poistné
úttp
na 1 pracovné miesto
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Jednorazové
poistné za pracovné
miesta soolu

=/3éď

Ěua

Zmluvné dojednania
nadobtjda nultou hodinou dňa dojednaného
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Poistná doba je maximálne 6 mesiacov,
poistnej zmluvy,
2, poistné je splatné iednorazovo najneskór v deň účinnosti pracovných miest zvýšený maximálne
uvedený počet
je poistník
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a. s. Vienna lnsurance Group,
predpísanom tlaěiJě ř.";ů;;šr;-ónrú"rrjÁ|ŇÁňoiJtóunr,poisťovňa priamo s poškodeným,
šróoý rieši
štefánikova 17 ,811 05 Bratislrua. niúáou
dobrovotníckYch Prác organizovaných
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