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KOMUNÁLNA poist'ovDa.a.s..Štefánikova8. 81105 Bratislava~ '. ~ ~:,,:'""c;G'Oop

Korešpondencná adresa: Horná 25, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/4125866, fax: 048/4125838,.'1,

KOMUNÁLNA A
polstovna V

VIENNA INSURANCE GROUP

zastúpená
Ing. Vladimír Bakeš, generálny riaditel' a predseda predstavenstva
Mag. lur. Patrick Skyba, clenom predstavenstva

podl'a ustanovenia § 788 a nasl. Obcianskeho zákonníka

s úcinnostou

od

do

uzaviera

ÚRAZOVÉ POISTENIE
, .",

UCHADZACOV O ZAMESTNANIE

císlo

s

obec

- -- I

;;<1)/);1/1 t1 jV~ ,{//J 1'(. ~I- 9JJ.t,:Ji JE):./~t!lK-
adresa

ICO

bankové spojenie

císlo telefónu

zastúpeným 119(: ~I-/J/~R.. ~ OL cJlI
primátor

Komunálna poistovna, a.s., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
ICO : 3I 595 545

Bankové spojenie 1200222008/5600
Konštantný symbol 3558

Variabi1nýsymbol (císlo poistnej zmluvy)
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,Oddiel : Sa, vložka c. 3345 / B

tel. 02/482 10 511, fax: 02/48210 515



Touto poistnou zmluvou uzaviera obec úrazové poistenie ako poistník v prospech
evidovaných nezamestnaných osob, nahlásených obcou na príslušný okresný úrad práce ako
osoby pre výkon prác v obecnom záujme. Poistenie sa vztahuje na uvedené osoby pri plnení
pracovných úloh pocas vykonávania prác v obecnom záujme organizovaných obcou v súlade
so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie, ktoré sú súcastou tejto
poistnej zmluvy.

Každá osoba, ktorá spÍna podmienky tejto zmluvy je poistená na nasledovné
dojednané riziká a poistI)ésúiny úrazového poistenia :

f,

Jednorázové poistné

pocet poistených pracovnych mieSI poislné na I pracovné micsao

x 3,25 /98,-
EUR/SKK

= 5"!fi"t:J
EUR / SKK

Zmluvné dojednania
1. Poistenie sa dojednáva na dobu urcitú. Úcinnost nadobúda nultou hodinou dna dojednaného v poistnej

zmluve ako zaciatok poistenia a koncí o 24 hodine .
2. Poistnéje splatné jednorázovo najneskór v den úcinnosti poistnej zmluvy.
3. Touto poistnou zmluvou je krytý v zmluve uvedený pocet pracovných miest zvýšený maximálne v troch

mesiacoch pocas poistného obdobia o 20 %. V prípade prekrocenia tohoto limituje obec povinná požiadat o
dopoistenietýchtopracovnýchmiest. '

4. Škodovú udalost je obec povinná hlásit písornne do 48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlacive na adresu:
Komunálna poistovna, a. S., Horná 25, 974 01 Banská Bystrica. Náhradu škody rieši poistovna priamo
s poškodeným.

5. Výluky z poistenia
Poistenie sa nevztahuje na:
-úraz, ktorý poistený neutrpel v priamej súvislosti s výkonom prác v obecnom záujme,
- úraz, ktorý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a spat,
-úraz, ku ktorému došlo pri práci vo výškach alebo pri obsluhe strojov a zariadení, na ktoré nemal poistený
potrebnú kvaliflkáciu, prípadne školenie.
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Poistná suma Poistné
EUR / SKK EUR/SKK

-Smrt' následkom úrazu 3.319,39/100.000,- 1,46/ 44,-
- Trvalé následky úrazu 1.659,70/50.000,- 0,73/22,-
- Plná invalidita následkom úrazu 1.659,70/50.000,- 0,73 / 22,-
- Cas nevvhnutného lieceifJ.následkov úrazu 829,85/25.000,- 0,33/ 10,-.


