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KoMUI{ÁLNA poi§t'ovňe, a.9. Vl6nna lnsur8nce Group

Stefánikova 17, 81 1 05 Brati8lava
vtgťl.^ |ť§UnAncÉ 6RouP
Éo:31 595 545, DlÓ:2021097089, lČ DPH: sK/o2oo0o7€
spolďnosť je Člen9T 9k!P!!y reglltrovan6J pre DPH, zapísaná V obchodnom rogbfi okí€gného súdu Brat|§lava l, od<llel: §a, vložka č. 3345/8
cíglo účtuV tvare IBAN: sK28 0900 0000 0001 7819 5386; sWlFT (Blc) kód: GlBAsKBx; Konštantný §yŤnbol 3558; Variabllný symbol (čÍslo polstnej
zmluvy)

podía ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka
od

do
uzaviera

únnzovÉpolsTENlE

UCHÁDZAČOV O ZAM ESTNANIE

poěa§ aktivačnei činnosti formou dobrovoíníckei služby
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štatutárny zástg§ca

Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazovépolstenie v prospech uchádzaěov

o

zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre
uýkon dobrovolníckych služieb v zmy§le ust. § 52a zákona č. 5l2Oa4-Z, z. o službácň zamestnanosti
a o zmene a doplnenÍ niektotlých zákonov (ďalej len,zákon o službách zamestnano§ti').
Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných riloh počas vykonávania
-52a
dobrovolníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. §
zákoňa e. snoo4 Z, z.
o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Žnení neskorších predpisov a na
poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (Vpp 1oÓ0_4), ktore su
stlčasťoutejto poistnej zmluvy.
Poistníkom móže byť len právnická osoba alebo tyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom
ustanovení § 52a ods. 2 zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosii aozmene adoplnení
niektoných zákonov.
KaŽdá osoba, ktorá spÍňa podmienky tejto poistnej zmluvy, je poistená na nasledovné
dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia:
poistná §urna
3 320 EUR
1 660 EUR
1 660 EUR
830 EUR

smď následkom úrazu
- Trvalé jlásledky úrazu
-jríslušné7o ŽÓ sumý
- plná invalidita nasteororrr trraar
- Oes nevyhí]utného líečeniá n
-

Jedrlorazové poistné
Počet poistených
pracovných miest X
()i

Jednorazové
poistné na 1
pracovné miesto
6,64 EUR

i];- 'Upravené

jednorazové poistné
na 1 pracovné miesto

EUR

Poistné
1,96 EUR
1,79 ÉUR
1,10 EUR
1,79 EUR

,

,Je'ilnórazpvé
poistné za pracovné
, piesla spolu

,/,j,.l*rl' EUR

Zmluvné dojednania
1, poistenie sa dojednáva na dobu určitti. Účinnosť
nadobúda nultou hodinou dňa dojedrranéhtt
v Poistnej zmluve ako začiatok poistenia, n"is[oi
ušak od ó,00 ň;áiŇ á-na nasteoujúceho po dni
uzavretia Poistnej zmluvy a končínajneskór'Ó z+.oo
nodine dňa uuááLneno ako koniec poístenia,
Poistná doba je maximálne 6 mesiacov.

2, poistné je splatné jednorazovo najneskór v deň účinnostipoistnej
zmluvy.
3, Touto Poistnou zmluvou je krYtY u zT|.uy9 uvedený p.oč9t pracovných
miest zvýšený maximálne
v troch mesiacoch Počas poistňého obdobia
o iď;Á. V pripáoá ňiéňóe"ni" tohto limitu je poistník

povinný požiadať o dopoistenie býchto pracovnYcň
miest.
+, ŠkodovÚ udalosť je Poistený atáno.pgi.slli\.povinný
hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku net
PredPÍsanom tlaČive na adresu: KOM-UNÁLruÁ poiJtóvňa, a, s. Vienna lnsurance
Group,
Stefánikova 17, 811 05 Bratislava. NáhraOu SrdOýiiěii poistovňa
priamo s poškodenýnn.
5. Výluky z poistenia - poistenie sa nevťahuje na:
a) Úraz, ktoný Poistený neutrpel v priamej suvisiosti s v,ýkonom
dobrovofníckych prác organizovaných
poistníkom v. zmysle ust, 52a zákoná o
službách zámestnanosti,
§
b) úraz, ktoný utrpel na ceste do miesta rnýkonu prácá
a spar,
c) Úraz, ku ktorému,doŠlopri práci vo výŠxachál"oó pri
obsluhe strojov a zariadení, na ktoré nemal
poistený potrebnú kvalífikáciu, prípadne školenie.
6. Prehlásenie poistníka:
a) Poistník PodPisom Poistnej zmluvy dáva súhlas na
spracovanie osobných údajov v informačnom
sYstéme Poisťovateta. na ÚČelY
Priámelro marketingupoisťovateťa (najmá informácie o novinkách,
akciách a zlav.ách, ako aj o súťažach,
poŠkytořných online službách a
pod.) po dobutrvania poistného vťahu: _q9lslnicĚ|roduktoch,
ťx
NlE.
l ÁŇo
]
b) Poisťovateť informuje poistníka, Že jeho"osóoná
Úái" .pi"",iu. podťa § 10 zákon a č. 122,t2a13
Z,z, o ochrane os_oblÝch Údajov a o.zmene a oopneňi
nier<torýcň zá-konov v spojení s § 47
-rrnói"
zákona ě, 39120.15 Z.z.
Poisťovnícfue a o
a
doplnení niektoných zákonov v znení
_o
neskorŠÍchPredPisov. Poistník dáva poisťovatáioví
súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na
zabezPeČenie uýkonu Práv a povinností, vyptYva;Úcicn z
tejto.poistne; zhruvy jeho osobné údaje v
rozsahu PodÍa § 78 zákona č,39t2015
spriŠtupňotiJá'á ceznranične prenášala
r:r óosŘvtóvan,
Právnickým osobám Podnikajúcim v poisťovirictvá,
praunidry, á tvi"řrri, osobám poskytujúcim
sluŽbY ÍinanČnéhosProstreókovania a Rnanene'hó
.poradbnsfu.- poo1. osobitného predpisu,
Poistník prehlasuje, Že mu boli vopred poskytnuté
Úáa;e v zmysle § 15 zákon a č. 12212013 Z.z. o
ochrane osobných Údajov a o Žmene a doplnení niektoných
zákonov a bot ako dotknutá osoba
PouČený o svojich právach uvedených v § 2Ó zaroná e, ňuzale
o-ocnrane osobných údajov
a o zmene a doPlnen_Í niektorých zákonov. Zároveň
berie na vedomió, žé-turtpoučenia je rntlžné
. 1ájsť aj na webovej stránke póisťovateía.
c) Poistník vYhlasuje, Že vŠetkYodpovede. na otázky poisťovateía
!ýkajúce sa poistenia a všetky
d'alŠie uvedené údaje sú právdiŮé a riplné iáuár[ri"
sa každú"změňůnezoclkladne oznámiť
PÍsomne PoisťovateÍovi. Pokiat nie sú'oopoveoe
"
napísané jeho rukopisom, pofurdzuje, že ich
overil a sri Pravdivé. Berie na vedomie, Ž" n"pr.volve
áleóó ň"úpň6;dpovede móžu rnať v
zmYsle ObČianskeho zákonníka za.násiedok oostripenie
oo póÉiňój-§umy alebo odmietrrutie
poistného plnenia zo strany poisťovateía.
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