
Císlo poistnej zmluvy: 11-13381

[Jnion
POISTNA ZMLUVAPoistovňa

HRoMADľĺÉ ÚnnzovÉ PolsTENIE - 102 - krátkodobé -
jednorazové (dospelí)

Union poist'ovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bľatislava, Slovenská republika
lco sĺ 322 O51l Dlc 2020800353

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratlslava l, odd. Sa, vl' č. 383/8
cĺslo účtu: lBAN: SK59 '1111 0000 0066 0054 7090, BlC: UNcRSKBX

6600547090/1111 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s', organizacnázloŽka
UniCredit Bank Czech Republic and S|ovakia, a.s., pobočka zahranicnej banky

(d'alej len,,poist'ovatel"')

a

obec Hrabušice
HIavná 171,053 15 Hrabušice, SR

lČo: oos 291 51

zapísaná v registri Štatistického Úradu Slovenskej republiky, č. SK042A526592
telefón : 0531 3249 5 1 4, e-mail: lucivjanska@hrabusice. dcom. sk

čĺslo účtu: lBAN SK66 0900 0000 0050 4591 0879, BlC: GIBASKBX
(d'alej len,,poistník")

uzavierajú v zmysle $ 788 a nasl. občianskeho zákonníka č,.40l1964zb. v znenĺ neskorších
zmien, doplnení a úprav túto zmluvu o poistení urazu'

článok ĺ
Predmet a rozsah poistenia

1' Predmetom poistenia je Úrazové poistenie osôb počas výkonu činnosti: Aktivačné práce

organizovanej poistníkom (d'alej aj ,,akcie") na území Slovenskej republiky v nasledujúcom
rozsahu:

o pre prípad smrti v dÔsledku Úrazu
o pre prĺpad trvalých následkov Úrazubez progresie
o denné odškodné počas hospitalizácie v dÔsledku úrazu
poistených osôb uvedených v čl. 3 tejto zmluvy'

2. Poistenie sa uzaviera v rozsahu ustanovenĺ Všeobecných poistných podmienok pre

hromadné urazové poistenie (d'alej aj ,,VPP HÚP")

clánok z
Definícia úrazu

Za uraz sa pre Účely tohto poistenia povaŽuje udalost'definovaná v čl. 5 VPP HÚP'

Clánok s
Poistené osoby

1. Poistenými osobami sú Úcastníci akcie organizovanej poistníkom' ktoých poistník vedie
vo vlastnej evidencii, v súlade s článkom 7 tejto poistnej zmluvy' s výnimkou
nepoistitel'ných osÔb podl'a VPP HÚP.
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2. Celkový počet poistených osôb uvedie poistnĺk vo VyÚčtovaní poistného, ktoré tvorí
Prílohu č.1 k tejto poistnej zmluve a je jej neoddelitel'nou súčast'ou.

Clánok 4
Poistná doba

1. Poistná zmluva sa uzaviera na dobu určitú s Úcinnost'ou od 01'06.2021 do 30.11'2021.

2. Poistná zmluva sa uzaviera na dobu určitú s úcinnost'ou od 01 .06.2021, najskÔr však v
deň nasledujÚci po jej zverejnení podl'a ust. $ 5a zák. i,' 211IŁOOO Z'z. a $ 47a ods. 2
občianskeho zákonníka, do 30.1 1.2021 '

Článot 5
Poistná suma

Ak dojde k poĺstnej udalosti, poist'ovatel je povinný poskytnrit' poistné plnenie vo výške podl'a

nasledujÚcich ustanovení:
o v prípade SmrtiV dÔsledku úrazu poistenej osoby sumu 3 000 EUR
o v prípade, ak uraz zanechá poistenej osobe trvalé následky, sumu zodpovedajÚcu

rozsahu trvalých následkov, stanovenú v súlade s ustanoveniami čl. 16 bodu 4 VPP
HÚP zo sumy 3 000 EUR

e denné odŠkodné počas hospitalĺzácie poistenej osoby v dôsledku urazu, v sÚlade s

ustanoveniami čl. 18 VPP HÚp, v sume 3 EUR

clánok s
Poĺstné

1. VýŠka poistného s daňou za jednu poistenú osobu na 1 mesiac je 0,90 EUR. Daň z
poistenia vo výške B% bola aplikovaná v zmysle zákona C' 21312018 Z. z. o dani z
poistenia a o zmene a doplnenÍ niektoých zákonov Úcinného od 1.1.2019.

2. Jednorazové poistné s daňou vo výške 21,60 EUR za 4 osôb poukáŽe poistnĺk
poist'ovatel'ovi na č. účtu IBAN: SK59 111 1 0000 0066 0054 7090, BlC: UNCRSKBX'
6600547090/1111 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná
zloŽka'. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia' a.s., pobočka zahraničnej banky,
variabilný symbol .1e čís|o poistnej zmluvy, konŠtantný symbol 3558'

3. Poistné s daňou je splatné v deň uzavretia tejto zmluvy.

Článok 7
Povinnosti poistníka

1' Poistnĺk je povinný viest' evidenciu úrazov vzniknutých počas akcie. Evidencia musí
obsahovat' dátum a cas vzniku úrazu, meno, rodné číslo a adresu postihnutého a opis

2' Poistnĺk sa zaväzu)e umoŽnit' povereným pracovníkom poist'ovatel'a podl'a potreby

vykonat' kontrolu evidencie účastníkov akcie.

3. Poistn ĺk je zároveň povinný v prípade nastania poistnej udalosti preukázat', Že sa poistená

osoba v čase platnosti poistenia nachádzala v mieste konania akcie. V prÍpade

nesplnenia tejto povinnosti má poist'ovatel' právo odmietnuťvyplatenie poistného plnenia.

4' Poistník je povinný oboznámit' poistené osoby so Všeobecnými poistnými podmienkami
pre hromadné Úrazové poistenie tým spÔsobom, aby boli prístupné pre kaŽdÚ poistenú

osobu na viditel'nom mieste.

článok 8
Hlásenie a vybavovanie poistných udalostí

Poistnú udalost' oznámi poistník alebo poistená osoba poist'ovatel'ovi na tlačive pre

likvidáciu poistnej udalosti. V prípade, Že poistnú udaIost' oznamuje poistník, svojim
podpisom potvrdí, Že osoba kloráuraz utrpela bola v čase úrazu poistenou osobou.
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2. Tlačivo,,oznámenie o Úraze" zaŠle poistník alebo poistená osoba na adresu'
Union poist'ovňa, a's.' Likvidácia poistných udalostĺ, KaradŽiÖova 10,813 60 Bratĺslava.

3. Poist'ovatel' zlikviduje poistnú udalost' v súlade s ustanoveniami VPP HÚP a
ustanoveniami tejto poistnej zmluvy a vyplatí poistné plnenie podl'a cl. 16, '18VPP HÚP
poistenej osobe (s 816 občianskeho zákonnĺka) a poistné plnenie podl'a č|. 17VPP HÚP
oprávneným osobám (s 817 obcianskeho zákonníka)'

Clánok 9

Všeobecné ustanovenia
1' Pre poistenie dojednané touto zmluvou platia príslušné ustanovenia občianskeho

zákonníka a Všeobecné poistné podmienky pre hromadné úrazové poistenie.
2. Neoddelitel'nou sÚčast'ou tejto zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky pre hromadné

urazové poistenie. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pre kaŽdÚ zmluvnú stranu
jedno vyhotovenie.

3. Poistená osoba ani poistník sa nepodiel'ajÚ na výnosoch poist'ovatel'a.
4. Výška odkupnej hodnoty pri predčasnom ukončenĺ zmluvy sa v súlade s $ 788 ods' 2

písm. f) občianskeho zákonníka dojednáva na 0 EUR.
5. Prĺjmy poistitel'a, poistenej osoby a oprávnených osÔb z poistnej zmĺuvy podliehajÚ

zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky. Zákon č. 595/2003 Z.z' o dani z príjmov v znenĺ neskorších
predpisov ustanovuje, ktoré plnenĺa z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, resp.
iné daňové náleŽitosti týkajÚce sa poistenia.

6. Poistník, poistená osoba alebo oprávnená osoba podávajú st'aŽnosti na správnost' a
kvalitu sluŽieb poist'ovatel'a písomnou formou prostredníctvom pošty alebo osobne na
ktoromkol'vek jeho pracovisku alebo elektronicky (staznosti-up@union.sk alebo
prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na Www.Union.sk). o výsledku
vybavenia st'aŽnosti bude osoba podávajúca st'aŽnost'informovaná listom do 30 dní odo
dňa prijatia st'aŽnosti. V odôvodnených prípadoch je moŽné lehotu na prešetrenie a
vybavenĺe st'aŽnosti preoĺzit', nie však na viac ako 60 kalendárnych dní; o dÔvodoch
neskorŠieho vybavenia st'aŽnosti bude osoba podávajÚca st'aŽnost' písomne informovaná.
Viac informácií o spÔsobe vybavovania st'aŽností je uvedených na
www'union.sk/kontaktny-formular. Ak poistnĺk, poistený alebo oprávnená osoba nie je
spokojná s tým, ako Poist'ovatel'vybavi| jeho st'aŽnost', alebo ak nedostal odpoved'do 30
dní od jej podania, má právo podat' návrh na alternatívne riešenie sporu subjektu
alternatívneho riešenia Sporov. Zoznam subjektov alternatívneho rieŠenia sporov je
dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej repubĺiky
www.mhsr.sk.

7 . Pre právne pomery vyplývajúce z uzavretej poistenej zmluvy p|atí právny poriadok SR'
8. Práva a povinnosti poist'ovatel'a a poistenej osoby / poistnĺka sú uvedené v právnych

predpisoch a VPP HÚP'
9' Poistná zmluva nadobúda platnost'dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
10. osobitne sa dojednáva, Že poistenĺe mÔŽe vypovedat'podl'a $ 800 ods. 2 občianskeho

zákonníka ktorákol'vek zmluvná strana (poistnÍk ipoist'ovatel') do dvocŁi mesiacov po
uzavretĺ poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie
zanikne.
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11. osobitne sa dojednáva, Že poistenĺe nezanikne smft'ou poistenej osoby.
12. Poistník, ktorý má v zmysle zákona ć,.21112000 Z. z' povinnost'zverejňovat'zmluvy, je

povinný zverejnit'tÚto poistnÚ zmluvu do 3 dníod jej uzavretia najneskôr však jeden deň
pred účinnost'ou poistnej zmluvy.

13. V prípade, ak poisinĺk nedoručí poist'ovatel'ovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej
zmluvy v lehote do dvoch mesiacov od jej uzavretia' táto poistná zmluva zanikne.

clánok ío
Vyhlásenie poistníka

Poistník svojím podpisom potvrdzuje, Že:
- pred uzavretím tejto poistnej zmluvy mu boli predloŽené a odovdzanéVPP HÚP platné v

deň, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako začiatok poistenia, spolu s dokumentom
Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutÚ osobu, ktoni bol taktieŽ
priloŽený k tejto poistnej zmluve,

- pred uzavretĺm poistnej zmluvy mu bol odovzdaný lnformačný dokument o poistnom
produkte pre Hromadné Úrazové poistenie - krátkodobé'

Hrabušice, dňa 31 '05.2021

za poistnĺka

Hrabušice, dňa 31 .05'2021

za poist'ovatel'a

ĺľľĺ*mn u01 5

Poist'*Vňa
lJnion poist"ovňa, a.s.

Kłĺĺ'rdźjčova 1c' 8]3 60 Br.rl]slava

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Bc. Jozef Vadkerty
manaŽér odboru upisovania a

pod

Číslo obch' zmluvy:
Meno zĺskateľa:
Číslo získatel'a / Panel

11-MAK-745
FINPORTAL, a.s
PANEL,l
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[Jnion
Pcĺsťovňa

Cĺslo poistnej zmluvy: 1l-13381
Príloha č. ĺ

podpi s osoby opávnenej konat'za poistníka

2

VYUCToVAN|E PolsTNÉno K HRoMADNÉMU
ÚnłzovÉmu PolsTENlU - 1o2 _ KRÁTKoDoBÉ

Povinnostĺ poistníka
Poistník zaplatí poistné s daňou poist'ovatel'ovi podl'a počtu poistených osÔb' ktoých
vedĺe poistnĺk vo vlastnej evidencii.
Poistník zašle vyplnené Vyúčtovanie poistného poist'ovatel'ovi spolu s poistnou zmluvou,
ktoré tvorí jej neoddelitel'nÚ súčast'.

Hrabušice, dňa 31 '05.2021

Počet mesiacov akcie 6

Vypracoval + tel. kontakt PaedDr' Jana Skokanová
Dátum zaěiatku akcie 01.06.2021

Dátum konca akcie 30.11 .2021

Celkový počet poistených osôb 4
PolsTNÉ s DAŇoU zA VŠETKY
OSOBY SPOLU 21,60 €
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