
KoMUNALNA poist'oVňa, a.s. Vienna lnsurance Group
stefánikova 17, 81 1 05 Bratis]ava

Kot{Uf{At|{A
pot§ŤouŇA

vlÉNNÁ lťsURANlE GRoUP

lČo: 31 595 545, DlČ: 2o21o97o89, |Č DPH: SK7o200oo746
Spoločnosť je č|enom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka Č 3345/8
ČísloúčtuVtvare|BAN: sK28090000000001 78195386; SW|FT(BlC)kód: GlBASKBX; Konštantnýsymbol 3558' Variabi|nýsymbo| (ČÍslopoistnej
zmIUVy)

podl'a ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

s účinnosťou
0lll0l112 0 1 9

3l0l0l612l0ll19
uzavlera

ú n n zov É p o !s T E N l E
UCHÁDZaČOV O ZAM ESTNANIE

počas aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby

číslo

Kysucká knižnica v Čadci

od

do

l7.Novembra t258,022 01 Čadca

poistník

adresa

lčo/ rodné číslo

číslo účtu v tvare
lBAN/SWlFT (BlC)kód

číslo telefónu

36145068

SK70 8l80 0000 0070 0048 1352

041 - 4334Il5

zastúpený PhDr. Janka Bírová
štatutárny zástupca

Touto poistnou zmluvou uzatvára poistník .ýrazové poistenie v prospech uchádzačov o
zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre
výkon dobrovol'níckych služieb vzmysle ust, § 52azákona ó.512004Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektoných zákonov (d'alej len ,,zákon o službách zamestnanosti").

Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania
dobrovol'níckych služieb organizovaných poistníkom vzmysle ust. § 52a zákonab. S|ZOO4 Z. z,
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov a na
poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-7), ktoré sú
neoddel itel'nou súčasťou tejto poistnej zml uvy.

Poistníkom móže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom
ustanovení § 52a ods. 2 zákona č.512004 Z, z, oslužbách zamestnanosti aozmene adoplnení
niektoných zákonov.

Každá osoba, ktorá spíňa podmienky tejto poistnej zmluvy, je poistená na nasledovné
dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia:

poistná suma Poistné
smrt'následkoín úrazu 3 320 EUR ,1,96 EUR

- Trvalé následkv úrazu- príslušné 7o zo sumv 1 660 EUR 1,79 EUR
- plná invalidita následkom úrazu ,1 660 EUR 1.10 EUR
. Cas nevyhnutného liečenia následkov úrazu- príslušné 7o zo sumv 830 EUR 1,79 EUR
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Jednorazové poistné

Počet poistených
pracovných miest

l
X

Jednorazové
poistné na '1

pracovné miesto
6,64 EUR

Koef.
úttp

1

Upravené
jednorazové poistné
na 1 pracovné miesto

6.64 EUR

Jednorazové
poistné za pracovné

miesta spolu
6,64 EUR



Zmluvné dojednania
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného

v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskór však od O:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni
uzavretia poistnej zmluvy a končí najneskór o24.00 hodine dňa uvedeného ako koniec poistenia.
Poistná doba je maximálne 6 mesiacov.

2. poistné je splatné jednorazovo najneskór v deň účinnosti poistnej zmluvy.
3. Touto poistnou zmluvou je kMý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýšený maximálne

v troch mesiacoch počas poistného obdobia o 20 %, V prípade prekročenia tohto limitu je poistník
povinný požiadať o dopoistenie týchto pracovných miest.

4. Škodovú udalost' je poistený alebo poistník povinný hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku na
predpísanom tlačive na adresu: KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna lnsurance Group,
Štefánikova 17,811 05 Bratislava, Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.

5. Výluky z poistenia - okrem prípadov uvedených vo VPP 1000-7, sa poistenie nevzťahuje na:
a)úraz, ktoný poistený neutrpel v priamej súvislosti s výkonom dobrovol'níckych prác organizovaných

poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona o službách zamestnanosti,
b)úraz, ktoryi utrpel na ceste do miesta výkonu práce a spáť,
c) úraz, ku ktorému došlo pri práci vo výškach alebo pri obsluhe strojov a zariadeni, na ktoré nemal

poistený potrebnú kvalifikáciu, prípadne školenie.
6. Prehlásenie poistníka:

a) Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím
poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dóležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej
poistnej zmluvy prostredníctvom lnformačného dokumentu o poistnom produkte (lPlD), ktoný
prevzal.

b) Poistník vyhlasuje, že všetky odpovede na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a všetky d'alšie
uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zavázuje sa každú zmenu bezodkladne oznámiť písomne
poisťovni. 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 strany poisťovne.

V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník svojím podpisom prehlasuje, že
má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia
tejto poistnej zmluvy podl'a zákona č, 39/20i 5 Z,z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoných
zákonov.
Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva ý súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane íyzických osób pri spracúvaní osobných
údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len ,,Nariadenie'} a príslušnými slovenskými právnymi predpismi.
Poistník svojím podpisom prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných
údajov podl'a Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o
spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na

Včadci2, ana .1l ti l,it!

zástupcu poist'ovnePodpis poistníka



V pripade, že potenciáIny klient má záujem o kúpu produktu / produktov a je už v čase odovzdávania
predzmluvnej dokumentáclp.lj známe č;s)o,pávrhu poistnej zmluvy je potrebné toto čislo návrhu
uviest'tu: ....,......... ,..,.,,,,,,,.{.,:,::.,|,y'.,3.a,,l..,!..'.'.............-.,
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vlÉ§NA {N§UŘl\ŇcE ůnsUp

účinnost'. 17,12,2018

ZAZNAM O POSKYTNUTI

E DoKUMENTU S K[ÚČo\^ÍMl lNFoRMÁclAMl

E DoKUMENTU o oÓleŽtrýcH ZMLUVNÝCH PoDMlENKACH UZATVÁRANEJ PolSTNEJ ZMLUVY

tr_lNFoRMAČrurHo DoKUMENTU o PolSTNoM PRoDUKTE

Spoločnosť KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna lnsurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05
Brptislava, _ ,lČO _ 031 59§, .545 (d'alej len ,,poist'ovňa") informuje potenciálneho klienta
...!a,.1t,:=.|=.,.l::*. j*:::ii..::S..::]/ .. . .. (identifikácia menorn a priezviskorn), že má záujem kúpit'
proóukt, ku ktorému mu v zmysle osobitného predpisu1 má byt' poskytnutý dokument s kl'účovými
informáciami (d'alej len ,,KlD"), Potenciálny klient má záujem kúpit' (uvažuje nad ich kúpou) nasledovné
produkty, ku ktorym má byt'poskytnutý KlD:

! Provital Kapitál (dožitie s vrátením poistného v prípade smrti)
! Provital Kapitál (dožitie, smrt')
D Provital Junior
! Školák
! lnvest 2027
! lnvest 2027
! provital lnvest
D Kontiinvest - náhrada
! lnvestičné pripoistenie k Provital Junior

číslo KlD: 6054 1 20180701 3

číslo KlD: 6054 2 20180701 3

číslo KlD. 6271 20180701 3

číslo KlD: 6039 20180701 3

číslo KlD: 6810 5a 20181215 1

číslo KlD: 6810 5b 20181215 1

číslo KlD:6053 20180323 4
číslo KlD: 5074 20180323 3

číslo KlD: l 6271 20180323 3

Potenciálny klient si vybraI nasledovnú formu poskytnutia KID:
É+laeená na papieri, pričom svojím podpisom nižšie potvrdzuje jeho prevzatie
n elektronická prostredníctvom webovej stránky -:

V prípade, ak si potenciálny klient ako formu poskytnutia zvolil webovú stránku, poist'ovňa informuje klienta,
že KlD je prístupný na webovej stránke vvww.kpas.sk v sekcii ,,Predzmluvná dokumentácia" (k$e potenciálny
klient nájde všetky časové verzie KlD a to zadaním názvu produktu (podl'a toho, ktoré z vyššie uvedených
produktov mázáujem kúpit'resp. uvažuje nad ich kúpou)a dátumu podpisu tohto záznamu včasti,,povinné
dokumenty". Potenciálny klient nespochybnitel'ne prehlasuje, že má prístup k internetu a že túto formu
poskytnutia považuje za vhodnú a dostatočnú a ako dókaz poskytuje svoju e-mailovú adresu:

Potenciálny klient je kedykol'vek oprávnený požiadat' poist'ovňu o bezplatné poskytnutie papierovej kópie
KlD.
Poist'ovňa informuje potenciálneho klienta, že KlD podlieha pravidelnej revízii, pričom v prípade, ak dójde k
jeho revidovaniu, tak revidované znenie bude zverejnené na mrvrv.kpas.sk v sekcii ,,Predzmluvná
dokumentácia".

1 Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EU) ě. 128612014 z 26. novembra2014 o dokumentoch s kl'účornimi
informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení(PRllP)
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vlENNA ltlsufiANcE 6RoUP

účinnost': 17.12,2O18

Potenciálny klient prehlasuje, že bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy
písomne oboznámený s dóležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom
dokumentu podl'a osobitných právnych predpisov a že tento dokument prevzal, Názov tohto dokumentu je:

! Dokument o dóležitých zmluvných podmlenkach uzatváranej poistnej zmluvy
! 6808 - Pieta
tr 6033 - Provital Pokoj
a 6172 - Projekt lstota
D 6362 - Provital Partner
! 4165 - oPU MAX

! lnformačný dokument o poistnom produkte (d'alej len ,,lPlD");
tJ Skupinové úrazové poistenie (bežne platené), číslo lPlD: 50_20180223_1

Q Úrazové poistenie (jednorazovo platené), číslo lPlD: 51 20180223 1

tr Poistenie ŠXOUX (ednorazovo platené), číslo lPlD: 52 20180223_1
tr Úrazové poistenie (bežne platené), číslo lPlD: 4020 20180223 1

E úrazové poistenie nemenovaných osób prepravovaných motorovým vozidlom, číslo lPlD: 4022_20180223_1

J Ú razov é poisten ie (jed norazovo platené), číslo l Pl D : 41 20 _20 1 80223 _1
! K-škole, číslo lPlD: 4801 20180223_1
! SKP, číslo lPlD: 4802 20180223_1

í)-l l
V................../........,.....,.. .... dňa
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Potenciálny klient

UPOZORNENIE PRE POTENC|ÁLNEHO KLlENTA A FINANČNÉHO SPnOSTREDKOVATELA

!

Potenciálny klient má právo, aby KlD dokument vytvorený podla osobitných právnych predpisov obsahujúci
dóležité zmluvné podmienky obdržal s dostatočným časovým predstihom pred tým, než bude viazaný
akoukol'vek zmluvou alebo ponukou. Vzhl'adom na zložitosť produktu, ktorý má potenciálny klient v záujme
si kúpiť (uzavrieť poistnú zmluvu) je dostatočným časorným predstihom najmenej jeden deň pred
uzatvorením poistnej zmluvy, Poisťovňa upozorňuje potenciálneho klienta, že v prípade, ak aj napriek vyššie
uvedenému upozorneniu prevezme predmetné dokumenty v deň uzatvorenia poistnej zmluvy, poisťovňa mu
nezodpovedá za akékol'vek škody spósobené uvedeným konaním. Uvedené konanie nemá žiaden vplyv na
platnost' poistnej zmluvy!



KOMUNÁLNA
POl§ŤoVŇA

KoMUNÁLNA poistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Stefánikova ,l7, 811 05 Bratislava
lčo: 3,1 595 545, DlČ: 2o21og7o8g, lČo DPH; SK7o2oooo746

/

;ffi;ffiaE GRoU, SpoloČnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapisaná v Obchodnom registri
okresného súdu Bratislava l. oddiel: sa. Vložka č. 3345/8

VYHLAsENlE PotsTNíxn

Meno a priezvisko: 1: Y rý c,LL Li Ů, u^ n c.]_t.7"""""tJ"",

Dolu podpísaný, týmto ako poistník na poistnej zmluve č. návrhu

VYHLASUJEM
a svojÍm podpisom jednoznačne a nespochybnitel'ne potvrdzujem, že som s dostatočným časovým
predstihom pred uzatvorením poistnej zmIuvy boI písomne oboznámený s dóležitými zmluvnými
podmienkami uzatváraného poistenia a prevzal som predzmluvný dokument:

! Dokument s kl'účovými informáciami (KlD),

! lnformácie o konkrétnom fonde,

( Formulár o dóležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmtuvy,

4lnformačný dokument o poistnom produkte (lPlD).

V ....... o}p / oo" !.! ll fu( l
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J 4 q l) o ? + J ,

podpis poistníka
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i 1 B6i 2009 7 7 o íi n a nc noln sprostredkovanl a íinanč n0lr po.adel lstve d ;() bl]dú spl a()llvJne v in foím ač íon] svsl éfte sprnstrerlkovattt)l a p0iste-
!ria, resD. íjn0ločno\-ii KOlV]UIjAL NA poistlvňa a s Vienna lnSUra,r.e GlOUp

?h,b - li tvrq-
[4eno a pnervIsko {palrilóvýIr; pistnornl pu"r]p s klre lle i

(hrÚ, ,,..,4í 4 /;/l'
čas jodnal-

§proslredkovate| Foislenia tyn]io vyl)lastlie a sVOiiln podpi§onl potvrrllUjo, že identiíikOval a oVelil identifíkáciU klieiltZ ako ai 0veril oslatne tldaIe b,

uvtldetle v ltttltto zázl]alllD lla.ákla(Ie jelIo dokladU totožl]0stl iljl)/P^s/Výpis 0R5R ZRst] ali]bo lneho le§i,\trrdokladU 0 Dlc)

a tlr]itNanÉ}i situacir ie klien.'onr ZVOlená poistná ž|n||lva ídhlej len ,,PZ') pre klienta vhodná/nevhodná (nehodiace sa prečiarkút)
||l V p(ipade oz]]ačeIid ,ncvl]odl]á" sú spro§tredkovaná ZillUVa o po§kytnUlí íinatrc|Oi službv považule za nevhodnú pre kli
§prostledkovat€l poislenia klienta upozorňuie a odporúča mU starosťivo ilážiť či ai napriek uvedenei sktítočnGti Uzavrie lúl(

' /W irt..^i |.| V Qíilad. itk(liil; i nOž ].3|| lrr]ríci il žIviltni)in ll)isleil ij

:Nl\tt{,]kai/irRfjsPFC§íRÉOKcvÁT![ÁPO|sT!ti!A|Tt]|osíatll7jzlenililsíanal/!)je0oI!etjnéVy!ij!i'VždyliTlnr|ilOk|vnei.;lorl(si,ii7:ri!l


