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Foistná zmluva

Šteíánikova 17,811 05 Bratislava, lČo: gt sgs s+s, otČ:2021097089, tČ opH: sK7020000746.
Spoločnosťje členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v 0bchodnom registri 0kresného súdu
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B (dhlej len ,,poistbvňa"),

číslo
poislnei zmluW

získalel'ské čiislo

sproslredkovatelb

5190054363
2700112897

Poistn ík

Priezvisko, rneno, titul (rodné

bydlisko (ulica, mesto}/Sídlo

1 .J domu, mesto}, ak je iná, ako adresa trvalého hydliska

dolu,

1l2



poistné za

Celkové jednorazové poistné bez daner

Daň z poistenia' [-o.z. tun

Celkové iednorazovó poislné vrálane daner I r ono zun

poistné krytie sa považuje za uhradené pripísaním poistného, vrátane dane z poistenia1 na účet poisťovne.
1 Na toto poistenie sa uplatňuje daň z zákona č. 213l2018Z.z. o daniz a 0 zmene a
Zmluvné dojednania
1 , Poistenie-sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou

dňa dojednaného v poistne; zmluve ako začiatok poistenia, najskór však od
00:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy.

2. Poistné je splatné jednorazovo najneskór v deň účinnosti poistnej zmluvy.
3.Poistnú udalosť je poistený alebo poistník povinný hlásiť písomne do

48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu poisťovne,
Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.

4.Každá zo zmluvných strán móže poistnú zmluvu rlypovedať do 2 mesiacov od
jej uzavretia, qípovedná lehota je 8 dní. Jej uplynutím poislná zmluva zanikne.

5. Výluky z poistenia - okrem prípadov uvedených vo Všeobecných poistných
podmienkach (d'alej len 'VPP 1000-8), sa poislenie nevzťahuje na:

a)úrz, ktoni poistený utrpel na ceste do miesta r4íkonu práce a spáť,

b)úraz, ku korému došlo pň práci vo výškach alebo pri obsluhe strplov a
zariadení nú klasiíi e školenie,

c)úraz, kt 1aT91 t4íkonom
činností č.417l pomoci vhmotnej í niekto

1, Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
a) bol s dostatočným časorryím predstihom pred uzavrelím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, VPP 1000-8 a s

dóležitými zmluvnými podmienkami uzafuáranej poistnej zmluvy prostrednicfuom lníormačného dokumentu o poistnom produhe (d'alej len

"lPlD") a tiež prehlasuje, že VPP 1000-8 a lPlD prevzalv písomnejpodobe, alebo!že VPP 1000-8 a lPlD neprevzalv písomnej podobe,

ale mu boli na základe jeho 4íslovnej žiadosti zaslané e-mailom,
b) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vztahu k uzatváranej poistnej zmluve

s iníormáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom lníormačného formulára k neživotnému poisteniu a životnému

bez odkupnej hodnoty (d'alej len ,,Formulár") a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe,

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podla tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami

v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v tyichto údajoch. Pokial' nie sú odpovede

napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, že ich overil a sú pravdivé. Berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné odpovede móžu mať v

zmysle Občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia zo shany posťovne,

d) pre potreby dojednaného poistenia sa účet uvedený v poistnej zmluve považuje za kontaktný a v prípade, že počas.trvania poistného vzťahu

dójde k zmene, je poistník povinný túto zmenu písomne oznámiť poisťovni, prípadne nahlásiť íormou originálneho potvrdenia banky účet iný.

V prípade zneužitia účtu alebo neoznámenia zmeny účtu nenesie poisťovňa zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu,
e) peňažné prostriedky použité na úhradu poistného sú jeho vlastníctvom a poistnú zmluvu uzatvára na vlastný účet.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník svojím podpisom prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poistbvni

osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podlh zákonač.39/2015 Z. z. o poistbvníctve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovňa informujepoistníkaapoisteného,žeosobnéúdajespracúvavsúladesNariadenímEurópskehoparlamentuaRady(EÚ)2016l679z27.

apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (dhlej len ,,Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. poistník a poistenÝ prehlasujú,

že sa oboznámili s iníormáciami o spracúvaníjeho osobných údajov podlh Nariadenia, vrátane iníormáciío jeho právach.

Zároveň berú na vedomie, že iníormácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke
poisťovne www.kpas.sk v časti 0chrana osobných údajov (www.kpas.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov). podpis poistníka

podpis poistníka totožnosť overená
podlh čísla 0P alebo CP
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,;, :rl

2r9l0l312l0l2l2

Pi nc^x"

.,, potvrdzujem iden-

poistnú zmluvu.

V

lE 2l2



rrEtf{  lt.§lrn|llcÉ cnilrP

INFoRMAčí{Ý ronrtnunn r rržvornÉnnu polsTErlu n žvornÉnnu
PolsTENlu BEz oDKUPNE| HoDNoTY

Názov poiďovne: XOnrUrÁUn poiďmla, a,s. Vlenna lnsurane Group

Názov poistného produktu: St. UnzoÉ poistenie uďrádzačov o zamestnanie

4z1 n)bs/roolV J
VYška rďného poistného, ak je poistná doba kratšia ako ieden rok, uýška

celkového poistnéhc 1o.oo EUR

z toho na krytie rizík
3,oo EUR

z toho na úhradu nákladov na uzavretie poistenia
1.85 EUR

z toho na úhradu ostatných nákladov, daňových povinností
a odvodov,ýó povinností poisťovne 5.15 EUR


