KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislavu

podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka
s účinnosťou

uzaviera

ÚRAZOVÉ
POISTENIE
UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
číslo

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
IČO31 595 545
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bralislava I, Oddiel: Sa. vložka č.: 3345/B
Bankové spojenie 1200222008/5600
Konštantný symbol 3558
Variabilný symbol (Čislo poistnej zmluvy)

Touto poistnou zmluvou uzaviera obec úrazové poistenie ako poistník v prospech
uchádzačov o zamestnanie, nahlásených obcou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby
pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb organizovaných
obcou ( v súlade so zákonom 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie,
ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.
Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto zmluvy je poistená na nasledovné dojednané
riziká a poistné sumy úrazového poistenia :

Jednorazové poistné

Zmluvné dojednania
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve
ako začiatok poistenia a končí o 24 hodine dňa ............. 28.02.2011
2. Poistné je splatné jednorazovo najneskôr v deň účinnosti poistnej zmluvy.
3. Touto poistnou zmluvou je krytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýšený maximálne v troch
mesiacoch počas poistného obdobia o 20 %. V prípade prekročenia tohto limi tu je obec povinná požiadať o
dopoistenie týchto pracovných miest.
4. Škodovú udalosť je obec povinná hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava.
Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.
5. Výluky z poistenia
Poistenie sa nevzťahuje na:
a) úraz, ktorý poistený neutrpel v priamej súvislosti s výkonom menších obecných služieb organizovaných
obcou,
b) úraz, ktorý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a späť,
c) úraz, ku ktorému došlo pri práci vo výškach alebo pri obsluhe strojov a zariadení, na ktoré nemal poistený
potrebnú kvalifikáciu, prípadne školenie.
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z z o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočle podľa konverzného kuriu zaokruhlujú na dve desatinne
miesta na najbližši euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom Po 1.1. 2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna

4. Poistiteľ si vyhradzuje právo vykonať aspoň jedenkrát ročne porovnanie kalkulovaného a
skutočného plnenia a vykonať zodpovedajúce prispôsobenie sadzieb novým skutočnostiam,
a to aj v priebehu poistného obdobia.
Článok 7

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
ÚRAZOVÉ POISTENIE
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pre úrazové poistenie, ktoré dojednáva Komunálna poisťovňa, a. K. (ďalej len "poisťovňa"),
platia príslušne ustanovenia Občianskeho zákonníka. tieto všeobecné poistné podmienky
ako aj Zmluvné dojednania.
Článok I
Predmet poistenia
Poisťovňa v rámci úrazového poistenia dojednáva
- poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (ďalej "smrť úrazom'),
- poistenie pre prípad trvalého telesného poškodeniu následkom úrazu (ďalej len "trvalé
následky úrazu").
- poistenie pre prípad dočasných následkov úrazu s plnením poisťovne za priemerný čas
nevyhnutného liečenia alebo vo forme denného odškodného za dobu práceneschopnosti,
- poistenie pre prípad plnej invalidity následkom úrazu.
Článok 2
Uzavretie poistnej zmluvy
I Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí mať písomnú formu, ak sa dojednáva poistenie
na dlhšiu dobu ako jeden rok.
2. poistná zmluva je uzavrela podpísaním zmluvnými stranami, Zmluvy, pri ktorých sa
nevyžaduje písomná forma, sú uzavreté zaplatením poistného.
3. Súčasťou poistnej zmluvy sú písomné otázky poisťovne týkajúce sa dojednávaného
poistenia, ako otázky o zdravotnom stave poisteného a poistníka a ďalšie potrebné otázky.
Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať za následok vznik práva poisťovne
na odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie, plnenia.
4 Poisťovňa je oprávnená so súhlasom poisteného a poistníka overovať ich zdravotný stav
na základe správ vyžiadaných od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa liečili, alebo
vykonať prehliadku poisteného a poistníka lekárom, ktorého sama urči.
5 Ak poisťovňa zisti na základe preskúmania zdravotného stavu, že tento je v rozpore s
podmienkami dohodnutými v poistnej zmluve, môže do dvoch mesiacov od poistnej zmluvy
odstúpiť alebo navrhnúť poistníkovi zmenu poistných podmienok.
6. Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri overovaní zdravotného stavu osôb, smie
použiť len pre účely poistenia.
7. Ak dôjde v čase od uzavretia poistnej zmluvy do dňa jej účinnosti k zvýšeniu rizika, ktoré
je predmetom poistenia, je povinnosťou poistníka. resp. poisteného túto
skutočnosť poisťovni ihneď oznámiť. Poisťovňa mi v prípade zvýšeného rizika smrti alebo
invalidity poisteného, resp. poistníka. právo primerane upraviť podmienky poistenia.
8. Ak zomrie fyzická osoba alebo zanikne právnická osoba, ktorá dojednala poistenie inej
osoby, vstupuje poistená osobu do poistenia (práv i povinnosti) nam ieste toho. kto s
poisťovňou poistnú zmluvu dojednal.
Článok 3
Začiatok a koniec poistenia
I Poistná zmluva nadobúda účinnosť nultou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve
ako začiatok poistenia.
2.. Poistenie dojednané na dobu určitú konči najneskôr 24-tou hodinou dňa dojednaného v
poistnej zmluve ako koniec poistenia.
Článok 4
Zánik poistenia
1. Pri vedomom porušení povinnosti uvedených v ustanoveniach § 793 Občianskeho
zákonníka poisťovňa od poistnej zmluvy odstúpi, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní
otázok poistnú zmluvu neuzavrela. Odstúpením od poistnej zmluvy poistenie zaniká. Zo
zaplateného poistného poisťovňa vráti nespotrebovanú časť poistného zníženú o náklady
poisťovne na uzavretie a spravovanie poistnej zmluvy.
2.. Ak sa poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohla zistiť p ri dojednaní poistenia a ktorá
pre dojednanie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy
primerane znížiť alebo plnenie odmietnuť. Dňom odmietnutia plnenia poistenie zaniká. Zo
zaplateného poistného poisťovňa vráti nespotrebovanú časť poistného zníženú o náklady
poisťovne na uzavretie a spravovanie poistnej zmluvy. V takomto prípade len, komu bolo
poskytnuté plnenie, je povinný ho vrátiť poisťovni, pripadne toto poistné plnenie poisťovňa
odpočíta z nespotrebovaného poistného.
3. V prvých dvoch mesiacoch po uzavretí poistnej zmluvy môže každá zo zmluvných síran
poistenie vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne.
Článok
5
Rozsah poisteniu
1 Ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak. vzťahuje sa poistenie na úrazy poisteného,
ku ktorým dôjde pri akejkoľvek činnosti a kdekoľvek počas trvania poistenia.
2. Ak sa účastníci dohodnú o zmene poistenia už dojednaného, je poisťovňa povinná plniť
zo zmeneného poistenia až z poistných udalosti, ktoré nastali od okamihu účinnosti zmeny
Článok 6
Poistné
1. Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre jednotlivé druhy poistení stanovených
poisťovňou podľa kalkulačných zásad a je uvedená v poistnej zmluve.
2 Ak výška poistného závisí aj od veku poisteného, resp. poistníka, urči sa jeho vstupný vek
rozdielom kalendárneho roka začiatku poistenia a kalendárneho roka narodenia poisteného,
poistníka.
3. Pri dojednaní poistnej zmluvy mi poisťovňa v prípade zvýšeného rizika úrazu a smrti
poisteného právo primerane zvýšil poistné, prípade primerane upraviť podmienky poistenia.

Platenie poistného
1. Poistné môže byt platené jednorázovo pri uzavretí poistnej zmluvy alebo
bežne v dohodnutých poistných obdobiach.
2. Poistné za prvé poistné obdobie a jednorázové poistné je poistn ík povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy, najneskôr v deň začiatku poistenia.
3. Poistné za ďalšie poistné obdobie je splatné v prvý deň príslušného poistného obdobia, ak
v poistnej zmluve nie je dojednane inak.
4. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného alebo poisťovňa s výplatou plnenia, môže
si druhá strana uplatniť právo na úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov.
Článok 8
Dôsledky neplatenia poistného
1. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistne nebolo
zaplatene do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistne za
ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy
poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. To
isté piati, ak bola zaplatená len časť poistného. Tieto lehoty možno pred tým, než uplynú,
písomnou dohodou predĺžiť. Výzva sa považuje za doručenú, ak ju adresát prijal, odmietol
prijať, alebo dňom. keď ju posla vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.
2. Poisťovňa má právo na poistné do zániku poistenia.
Článok
9
Oprávnené osoby
1. Oprávnené osoby sú:
- poistený pre všetky plnenia okrem plnenia v prípade smrti.
- osoby určené poistníkom v poistnej zmluve menom a dátumom narodenia, pripadne
vzťahom k poistenému, pre všetky plnenia v prípade smrti poisteného,
- ak poistník oprávnene osoby neurčil, alebo ak tieto nenadobúdajú právo na plnenie,
oprávnené osoby určujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2. Poistník má právo zmeniť určenie oprávnenej osoby až do vzniku poistnej udalosti
Zm ena musí byť urobená písomnou formou a nadobúda účinnosť d ňom doručenia do
poisťovne. V prípade, že poistník nie je v danom poistnom vzťahu zároveň aj poisteným,
vyžaduje sa k zmene oprávnenej osoby písomný súhlas poisteného.
3. Oprávnená osoba ma povinnosť poisťovni oznámiť, že k poistnej udalosti došlo a na
požiadanie poisťovne predložiť doklady potrebné pre výplatu plnenia.
Článok 10
Vymedzenie poistnej udalosti
1. Poistnou udalosťou je skutočnosť, že poistený v dobe trvania poistenia:
- utrpel úraz, ktorý si vyžaduje čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia.
- utrpel úraz. ktorý mu zanechal trvalé následky.
- utrpel uraz. na základe ktorého mu bola priznaná plná invalidita.
- zomrel v dôsledku úrazu.
2. Úrazom v zmysle poistných podmienok je telesné poškodenie alebo smrť, spôsobené
neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily.
resp. neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších
teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických
látok).
3. Za úraz sa nepovažuje samovražda alebo pokus o samovraždu. Poisťovňa neposkytne
plnenie za smrť poisteného a za telesne poškodenie spôsobené pokusom o samovraždu.
Článok 11
Plnenie poisťovne
1, Ak to bolo v poistnej zmluve dojednané, poisťovňa je povinná z poistenia poskytnúť
plnenie za:
a) trvalé následky úrazu.
b) smrť spôsobenú úrazom.
c) čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom alebo
čas pracovnej neschopnosti následkom úrazu,
d) plnú invaliditu následkom úrazu.
2. Z poistenia je poisťovňa povinná po vzniku poistnej udalosti poskytnúť jednorázove
plnenie alebo vyplácať dôchodok, a to podlá toho, čo bolo dojednané.
3. Výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného urazom
a za trvalé následky úrazu určí poisťovňa na základe správy lekára podľa Zásad a tabuliek
pre hodnotenie telesných poškodení v úrazových poisteniach poisťovne (ďalej le n
"oceňovacie tabuľky"), platných v čase vzniku poistnej udalosti. Do oceňovacích tabuliek
ma právo poistený nahliadnuť na ústredí poisťovne. Oceňovacie tabuľky môže poisťovňa
doplňovať a meniť. Výšku plnenia určí poisťovňa podľa oceňovacích tabuliek platných v čase
vzniku poistnej udalosti (úrazu).
4. Za ujmy na zdraví, ktoré boli spôsobené poistenému vzniknutou chorobou, je poisťovňa
povinná plniť len vtedy, ak tato vznikla výlučn e následkom úrazu. Za vznik choroby
následkom úrazu sa považuje okolnosť, že jediným alebo rozhodujúcim činiteľom vzniku
choroby je úraz.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, nevzťahuje sa poistenie na poistne udalosti
vzniknuté následkom vojnových udalosti, vzbúr, povstaní alebo iných hromadných násilných
nepokojov, štrajkov (t.j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky
alebo nábožensky) alebo pósobením jadrových rizík.
6. Pri výplate poistného plnenia je poisťovňa oprávnená odpočítať prípadné nedoplatky
poistného.
7. Nárok na poistné plnenie nevzniká:
a| za vznik a zhoršenie prietrži (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, za vznik a
zhoršenie zápalov šľachovitých pošiev. svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondilitid.
náhlych platničkových a chrbticových syndrómov, náhlych cievnych príhod, odlúpenie
sietnice.
b) za infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
c) za pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa týchto
podmienok.
d) za následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktorí neboli
vykonané za účelom liečenia následkov úrazu.
e) za zhoršenie choroby následkom úrazu.
f) za telesné poškodenie v dôsledku dlhodobého preťaženia organizmu,
g) za duševné poruchy a zmeny psychického stavu bez ohľadu na ich pôvod.

