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UCHÁDZAČOV O ZAMESTNAN|E
poČas aktivačnej ěinnosti formou menších obecných služieb pre obec

alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

číslo

Mestská ěasť košice - krásna nad Hornádom Poistník (obec
samospráVny kraj)

adresa

lČo

bankové spojenie

číslo telefónu

Opátska í8, 04018 Košice

00691020

055/6852í28

zastúpený Ing. Vladimír Saxa
primátorom mesta, starostom obce,

? /' ,. .r,

podl'a ustanovenia § 788 a nasl.
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predsedom VUC

xorutuHÁntn poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group

spoločnosť je č."oJ_:!ll]ny l99*.TÉi!d!i.H,d§:ilil;*í'r'í'ififuih*r.'.*o,11i .,",,.,.u.l, oddiel:sa, vložka č 3345/8
Bankové sPojenie 120022200815600 ; Konštantný symbol 355a ; Variabilný symbol (ěíslo poistn;j zmluvy)-



Touto Poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov ozamestnanie, nahlásených na Príslušný úrad _práce, sociálnych vecí a rodiny áxo osoby pre rnýkon
|ne_l§ic| olecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kráj podla § sŽ zaxoná
Č. 512004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnání niektoých ,áxonóú v znení zákona
Č, 398/2006 Z,z. azákona č. 330/2008 Z,z. (ďalq len ,,zákon o službácir zamestnanosti,,).

Poistenie sa vzt'ahuje na uvedené oŠoby pri plnení pracovných_ tbň 
-Údas 

vykonávania
m.enŠÍch ob_ecných služieb §re obec alebo menšícrr stuZien pre samosprávny kraj v súlade s § 52z{kona ě. 512004 Z.z, a o zmene a doplnení niektorých záŘonov o službách zamestnanosti a napoistenie sa vzt'ahujti. VŠeobecné poistné podmienky §re rlrazové .poistenie (VPP 1 ooo_1), ktoré sú
súčast'ou tejto poistnej zmluvy., KaŽdá osoba, ktorá spÍňa podmienky tejto poistneJ zmluvy je poistená na nasledovné dojednané
riziká a poistné sumy rirazového poistenia:

poistná suma Poistné
- smď následkom úrazu 3 320 EUR í,46 EUR
- Trvalé následky úrazú - príslušné oá zo sumv 1 660 EUR 0.73 EUR

plná invalidita následkom úrazu 1 660 EUR 0,73 EUR
- Cas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - príslušné % zo sumv 830 EUR 0,33 EUR

Jednorazové poistné
Počet pracovných miest Jednorazové poistné

Výsledné
poistné

počet poistených
pracovných miest

1

x
poistné na 1

pracovné miesto

3,25 EUR
3,25 EUR

V Košiciach, dňa 31 .1.2014
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Pečiatka a podpis poistnika

xolrluliÁLM poisíovňr, l.t, Veona lmularrca
§_tcíánikove í7, 8rí os Braiislaw_z
lÓo: 3l5 9§5 {5 É oe* xzoeoooo;P,

Zmluvné dojednania
Í. Poistenie sa dojednáva na dobu urČitt]. t]Činnosť nadobr]da nultou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve ako zaěiatok poistenia, najskór

vŠak od 0:00 hodinY dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy a končí najneskór o zl.Óo nooine dňa uvedeného ako koniec poistbnia.
Poistná doba je maximálne 12 mesiacov.

2. Poistné je splatné jednorazovo najneskór v deň rjěinnosti poistnej zmluvy.
3. ].og!o poistnou zmluvou je krytý,v zmluve 9ve9€ný počel pracovných miest zvlýšený maximálne v troch mesiacoch počas poistného obdobia o 20

%. V PrÍPade prekroěenia tohto limitu je poistník povinný požiadať o dopoistenie týihto pracovných miest.
4, Škodovú udalosť je obec povinná hlásiť pÍsomne do 48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu: KoMUNÁLNA poisťovňa, a. §,

Vienna lnsurance Group, Štéfánikova 17,
811 05 Bratislava. Náhradu škody rieši poistbvňa priamo s poškodeným.

5. Výluky z poistenia - poistenie sa nevďahuje na:
a) Úraz, kton/ Poistený neutrpel v priamej súvislosti s \^ýkonom menších obecných služieb organizovaných obcou alebo samosprávnym krajom,b) úraz, ktonl,utrpel na ceste do miesta rrrýkonu práce a spáť,c) Úraz, ku ktorému doŠlo prí práci vo v'ýškach alebo pri obsluhe strojov a zariadení, na ktoré nemal poistený potrebnú kvalifikáciu, prípadne

škoIenie,

6. Prehláseniepoistníka:
a) Poistník PodPisom poistnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovne na účely priameho

marketingu poist'ovne (najmá informácie o novinkách, akciách a zlavách, ako aj o súťažiach, poistných produktoch, poskytovaÁých online
službách a pod,) po dobu trvania poistného vá'ahu: Ix lÁNo / [ ] NlE.

b) Poistbvňa informuje pojstníka, že jeho osobné údaje spracúva podla § 10 ákon a ě. f2noB Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doPlnenÍniektorýchzákonov,vspojení9§47ákonač,8/2OO8Z.z.opoisťovníclveaozmeneadoplneníniekiorýchjákonovvznení
neskorŠÍch predpisov. PoistnÍk dáva poigťovni srlhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonú práv a povinností, vyplývajrlcich z
tejto Poislne| zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podťa § 47 ákona č. 8l2oo8 Z.z. poskytovala, ipristui:ňovatá a ceznranióňe prénášata
Právnickým osobám podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a ffzickým osobám'posťytujrlcim ituzuý finaněného sprostredŘovania a
finanČného poradenstva podta osobitného predpisu. Poi§tník prehlasuje, že mu boli'vopieď poskytnuté údaje v zmysl'e § í5 zákona č.
12212013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bá ako dotinutá osobá poueeáy o Švojich právach
uvedených V § 28 zákona ě. 12212013 Z.z. o ochrane osobných rldajov a o zmene a doplnení niektorých z'ákonov. Zárov'eň Óerie na
vedomíe, že text poučenia je možné náisť aj na Webovej stránke poisťovne,c) Poistník Vyhlasuje, Že VŠetky odpovede na otázky poisťovne týkajrice sa poistenia a Všetky ďalšie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a
zavezu!é sa kaŽdú zmenu bezodkladne oznámiť písomne poisťovni. Pokiat nie sú odpoved-e napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, že ich
overil a sú Pravdivé, Berie na Vedomie,'že nepravdivé alebo neúplné odpovede móžu mať v zmysle oóčianstenb zákonníka za nástedor
odstúpenie od poistnej sumy alebo odmietnutie poistného plnenia zo straný poi§tbvne

Pečiatka


