
únnzovÉ polsTENlE
ucHÁoznčov o zAMEsTNANlE počns pRolEKTu i pRoGRAMu

poistná zmluvaVlENNA lNsURANcE GRoUP

Šteíánikova 
,l7, 

811 05 Bralislava
lČo; lt sgs 545, DlÓ: 202109708g, lČ optt: sK7020000746
spoločnosíje členom skupiny íeojstíovanéj prc DPH. zapisaná v obchodnom í€Oi§tíi
0kíesnóho súdu Bíati§lava l, oddiel: sa, vložta č. 3345/B (ďalq bn 

"poisťovňa")
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číslo
poislnei zmluvy

5190 0 5 5 7 26 10,1 1832755
získalel§ké číslo

sprostredkovalelh

Priezvisko, meno, titul (rodné priezvisko)lNázov

OBEC Revúcka Lehota

Trvalé bydlisko (ulica, číslo domu, mesto)lsídlo

OcU č. 80, Revúcka Lehota, pošta Lubeník

Korešpondenčná adresa (ulica, číslo domu, mesto), ak je iná, ako adresa trvalého bydliska

Mobilný telefón/Tel, kontakt

0907 807417

Zamestnávateí (názov organizácie, adresa)/Štatutárny zástupca

E-mail

MVDr. Ján Seševička - starosta obce

I roistnit< X Nemenouané osoby

Priezvisko, meno, titul (rodné priezvisko)lNázov firmy Muž Žena

t] t]
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|-,*i,ll
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[--, llladresa (ulica, číslo domu, mesto}, ak iná, ako adresa trvalóho

Dátum narodenia !noone číslo/DI

V prípade smrtipoistoného má právo na plnenie osoba/osoby v zmysle § 8-17 0bčianskeho zákonníka

(ulica, číslo domu, mesto)/$ídlo

Mobilný teleíón/Tel. kOntakt

Touto poistnou zmluvou uzatvára úrazové poistenie uchádzač o zamestnanie alebo poistník v prospech uchádzačov 0 zamestnanie,
nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby zúčastňujúce sa nižšie uvedeného projektu alebo
programuvzmysle ust. §54ods.1 písm, a)zákonač,5/2004Z. z.oslužbách zamestnanostiao zmeneadoplnenínieklo4ich zákonov (d'alej

len ,,zákon o službách zamestnanosti"),

Poistenie sa vzťahuie na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas nižšie uvedeného pro|ektu alebo programu v zmysle ust. § 54 ods. '1

písm, a) zákona o službách zamestnanosti.

]nterval plalenia Ipoislnó obdobie}

jednorazovo

ZaĎial0k poi§l8nia
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SWIFT (BlC)kód banky

príkazom z účtu č,: |BAN
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Názov projektu alebo progíamu:
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smrť následkom úrazu

Trvalé následky úrazu

lnva|idita následkom úrazu

Čas nevyhnutného liečenia úrazu
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Pgbl*ó suma Jcúnorazgrú lrislnó
r i------------- rI gooo,oo runl | 1,69 EunI

Počet

til
r---10p0 Erril

[-]n00 Eunl

Jednorazové poislné za l poislenú osobu

Jednorazoyé poislné za skupinu

Celkově ]ednorazové poistné bez danel

6gltorú iednstaroró poislné rrálane dane' l 10,00 EUn l

sl(87 5600 0000 0012 0022 2008 / l(0MnsKzx

sl08 0900 0000 0001 7819 5386 / BlBA§l(Bx

sN60 ll00 0000 0026 n22n62g / TfrTfl§l(Bx

Prima banka §lnensko, a.s.

§[§l a,s.

Talra banka, a.s,

Pr§tré za poskytorané považuje za uh
'ta 

toto po,stenie sa uplatňuie daň z poistenia podl'a zák0na č. 21312018Z. z.0 dani z poistenia a o zmene a doplnení niektoíých zákonov.

1 , poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou b)úraz, ku ktorému došlo pri práci vo rnýŠka9h alebo pri obsluhe strolov a za-

dňa dojednanéňo v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, na|skór však od riadení, na ktoré nemal poistený potrebnú klasiÍikáciu, poprípade Školenie,

00:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy c)úraz, ktoný poistený neuřpel v priamej súvislosti s výkonom činností v

2. Poistné je splatné jednorazovo najneskór v deň účinnosti poistnej zmluvy. _ zmysle ust. § 54 ods, 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.
3. Poistnú udalosť je poistený alebo poistník povinný hlásiť písomne do 48

hodín od jej vzniku na preijpísanom tlačive na adresu poisťovne. Náhradu 6, Týmto poistením je kryty v poistnej zmluve uvedený počet pracovných

škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným. 
_..^]^d J^ 

^ 
_^^i^^^.. miest zvýšený maximáine v řoch mesiacoch počas poistného obdobia o

4.raždá zo zmluvných strán móže poistnú zmluvu ryp:fllt^9:2_:::.,:.".^, z.o v,. v prípade prekročenia tohto limitu je poistník povinný požiadať o
od jej uzavretia, rnýpovedná lehota je 8 dní. Jej uplynutím poistná zmluva za- 

Jopoistenie §ichto pracovných miest v opačnom prípade poistné krytie
nikne.

5. Výluky z poistenia - okrem prípadov uvedených vo VPP 1000-8, sa poiste- pracovných miest, o ktoré bol v poistnei zmluve uvedený poČet zvtiŠený' zaniká,nie nevzťahuje na:

Prehlásenie poistnílol
1, Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:

a) bol s dóstaiočným čaŠornim p'redstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvY, so VŠeobecnými

poistnými podmienkami pie úiazové poistenie (d'alej len ,,VpP 1000-8"), ktoré tvoria neoddelitel'nú súČasť poistnej zmluvy, s dÓleŽitými zmluvnými

boomi'enkámi uzatváranej poistnej zmluvy prostredňíctvom lníormačného dokumentu o poistnom produkte (d'alej len 
"lPlD") 

a tíeŽ Prehlasuje, Že

VPP 1000-8 a lPlD prevzalv písomnei podobe, alebofiže VPP 1000-8 a lPlD neprevzalv písomnej podobe, ale mu boli na základe jeho

žiadosti zaslané e,mailom,

b) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky lýkalúce sa d.ojednávania poistenia podlia tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s Povinnosťami v' piienenu trvania poistenia bez zbytočhéno oixtaOÚ oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v.týchto údajoch. Pokial'nie sú odPovede naPÍsané

jeho rukopisom, potvrdzuje že Ůh overil a sú pravdivé. berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné odPovede mÓŽu mať v zmYsle

občianskeho zákonníka zá následok odstúpenie od poistnei zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovne,

c) pre potreby dolednaného poistenia sa účet uvedený v poi3tne1 zmluve považuje za kontaktný a v prípade, Že poČas trvania Poistného vzťahu' 
bop'e k zmene, je poistník povinný túto zmenu písomne oznámiť poisťovni, prípadne nahlásiť íormou originálneho Pofurdenia bankY ÚČet iný. V

prípaoe zneužitiá účtu alebo neozňámenia zmeny účtu nenesie poisťovňa zodpovednosť za prípadnú vzniknutú Škodu.

2. V piípáde, ak poistník a poistená osoba nie sú totoŽné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné Údaje Poisteného

na účely uzalvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podl'a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o 1ene_3 loq|není 
niektoných zákonov.

3, poisťovňa informuje poistní'ka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a RadY (EU) 20161679 z 27 . aPríla 2016

o ochrane íyzickýóh osób pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoným sa zruŠuje smernica 95/46/ES (vŠgobec.néU uul ll Cll l§ lyl^lv^yUl l UDUU l

nariadenie o ochrane údajov) (dale; len ,,Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, P9$furentasu;e, Ze sa_obffi'nlt i
iníormáciami o spracúvaníjeho'osobných údajov podla Nariadenia, vrátane iníormáciío jeho právac!!{qyq$\a vedomie, Ž:YÍnlormácie

ojpri?ť?nQobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kpas.sk. z*ež-:<rCar . _Z 
./
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Podpísaný
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'Dí.Ján Šeševióka slaíosla obce oP:EB106565

1otožnosť overená podra čisla 0P al€bo CP

Lýdia Fandáková svojím podpisom polvrdzujem overenie t.tožn.] -rt$.Hir{ft@j':1
(meno čllalel'ne)

údajov a v mene poisťovne uzatváIam pOistnú zmluvu,
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