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KOMUNÁLNA POiSŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance

Group

Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
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Konil""'"ý oymbol: 3ssa
Variabilný oymll<ll: [číslo pDiIltl.j zmluvy)

IČO
bankové spojenie
člslo telefónu

Touto poistnou zmluvou uzaviera obec úrazové poistenie ako polstnik v prospech ,uchádlSČOVčl
zamestnanie, nahlásených obcou na prlslu§ný úrad práce. sociáinych veci B rodIny ako osoby pre výkon
menšlch obecných služieb. Poistenia sa vzťahuje na uvedené osoby pri plneni pracovných úloh počas
vykonávania menAIch o*ných
lllu~leb organizovaných obcou (v súlade so zákonom 5/2004 z.z.) v Búladeso
Väeobecnýml poistnými podmiekaml pre CJrazovépoistenia, ktoré sCrsCrčasfou tejto poistnej zmluvy,
Každá osoba. ktorá splňa podmieky tejto zmluvy ja poistená na nasledovné dojednané riziká e poistné sumy
úrazového poistenia'
'
poistné
poistná suma
iJU
SKK
• Smrt' néSledkom úrazu
- Trvalé následkv l1razu
- Plná Invalidita následkom

llrazu

_Cas newhnutného liečenia následkov llraz

EUR

EUR

SKK

3320
1660
1Elt50
830

10001832
50 009,1
5000916
2500458

43.98

146
073

e

2199
2199
994

073

0.33

Poistné
Počet pracovných'mlest

Výllsdn6
polstni

x

,3

=

3,25€

3KK

97,90 SKK

1. Poistenie

sa

dojednáva

začiatok poistenia a konč(

na dobu \lrC!tl).

Zmluvné dojednania
Očlmost nl:ldob6(;fa nultou hodinou

dlla dojednaného

v poistnej zmluve ake

24 hodine ••••••••.••••••.••.•••
2. Poistné je splatné jednorázovo najneskOr v deň óC!nnostl poistnej zmluvy.
,
3. Touto poistnou zmluvou Je Iayt9 v zmluve uveden9' počet praca.
miest zvY!enýmaximálna v troch mesiacoch poč~
O

poistného obdobia o 20 %. V prfpada prekročenia tohto Umitu je obec povinné poiiadat
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O ,dopoistenla

~chto pracovnjeh
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14. S1<odOVÍludalosť je

obec povinná h1éBlt plsomna do 48 hodin od Jej vzniku na pn!Idplsanom tlačive na adresu: Komunálne
polstovňa. a.s., VIenna Insurance Group, Horná 25, 97401 Banská Bystrica. Náhradu Akody rleli poisťovňa priamo s
poAkodeným.
.
5. Vfluky z poistenia
Poistenie sa M'/ztahuje na:
• Oraz.ktorý poistený neutrpel v priamej súvialostl s výkonom prác v obecnom ZéUjme.
• úra%, ktorý utrpel na cesie do miesta výkonu práce a Špät,
• úraz, ku ktorému doiIo pri práci vo výlkach alebo pri obsluhe Itrojov a zariadenI, na ktoré nemal poistený polrebnó
kvalifikáciu, pripadne lkolenle.
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Peelatkaa
pls zástupcu
Komunál lpolstovne, 8.8.
Vienna InsUl'Bl1ce Grou!! .
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