
KOMUNÁLNA."
poistovňa .,

VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

podl'a ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

od

do

uzaviera

ÚRAZOVÉ POISTENIE
UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

počas aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby

číslo

s

Základná škola

M.Rázusa 1672/3 Zvolen 960 01

37888421

_____ 8_1_36_4_1_2_/_02_0_0 bankové spojenie

číslo telefónu------------------------------------

zastúpený Mgr. Ondrej Kanka
štatutárny zástupca

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO: 31 595545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrova nej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka Č. 3345/B

Bankové spojenie: IBAN: SK28 0900 0000 0001 78195386, BIC: GIBASKBX; Konštantný symbol 3558 ; Variabilný symbol (číslo poistnej zmluvy)



Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o
zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby
pre výkon dobrovol'níckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona Č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o službách
zamestnanosti").

Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania
dobrovol'níckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona Č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova
na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-1), ktoré sú
súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Poistníkom môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom
ustanovení § 52a ods. 2 zákona Č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

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

Poistná suma Poistné
- Smrť následkom úrazu 3320 EUR 1,96 EUR
- Trvalé následky úrazu - príslušné % zo sumy 1 660 EUR 1,79 EUR
- Plná invalidita následkom úrazu 1 660 EUR 1,10EUR
- Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - príslušné % zo sumy 830 EUR 1,79 EUR

Jednorazové poistné
Počet pracovných miest Jednorazové poistné

Vy'sledné I počet poistených I I poistné na 1
., pracovných miest X pracovné miesto

poistné 1 6,64 EUR
6,64 EUR=

Zmluvné dojednania
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok

poistenia, najskôr však od 0:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy a končí najneskôr o 24.00
hodine dňa uvedeného ako koniec poistenia. Poistná doba je maximálne 6 mesiacov.

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 limitu je poistník povinný požiadať o dopoistenie týchto pracovných
miest

4. Škodovú udalosť je poistník povinný hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 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 dobrovoľníckych prác organizovaných poistníkom v zmysle

ust. § 52a zákona o službách zamestnanosti,
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.
6. Prehlásenie poistníka:

a) Poistník podpisom poistnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovne na
účely priameho marketingu poisťovne (najmä informácie o novinkách, akciách a zl'avách, ako aj o súťažiach, poistných
produktoch, poskytovaných online službách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu: [X lÁNO / [ lNIE.

b) Poisťovňa informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podl'a § 10 zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 47 zákona Č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovni súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na
zabezpečenie výkonu práva povinností, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podl'a § 47
zákona Č. 8/2008 Z.z. poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým osobám podnikajúcim v
poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného sprostredkovania a finančného
poradenstva podľa osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona
Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba
poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke
poisťovne.

c) Poistník vyhlasuje, že všetky odpovede na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a všetky ďalšie uvedené údaje sú
pravdivé a úplné a zaväzuje sa každú zmenu bezodkladne oznámiť písomne poisťovni. Pokiaľ nie sú odpovede
napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, že ich overil a sú pravdivé. Berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné
odpovede môžu mať v zmysle Občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od poistnej sumy alebo odmietnutie
poistného plnenia zo strany poisťovne.

Vo Zvolene, dňa 28.08.2014

pečiatKa-a-poapJ"\tJol:nn,~a- Pečiatka a podpis zástupcu poisťovne
6Z3 O::D O~



KOMUNÁLNA .~
poisťovňa WF

VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

podl'a ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

od

do

uzaviera

ÚRAZOVÉ POISTENIE
UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

počas aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby

číslo

s

Základná škola

M.Rázusa 1672/3 Zvolen 960 01

IČO-------------------------------------37888421

8136412/0200 bankové spojenie-------------------------------------
číslo telefónu-------------------------------------

zastúpený Mgr. Ondrej Kanka
štatutárny zástupca

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO: 31 595545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

Bankové spojenie: IBAN: SK28 0900 0000 0001 78195386, BIC: GIBASKBX; Konštantný symbol 3558 ; Variabilný symbol (číslo poistnej zmluvy)



Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o
zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby
pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o službách
zamestnanosti").

Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania
dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova
na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-1), ktoré sú
súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Poistníkom môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom
ustanovení § 52a ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

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

Poistná suma Poistné
- Smrť následkom úrazu 3320 EUR 1,96 EUR
- Trvalé následky úrazu - príslušné % zo sumy 1 660 EUR 1,79 EUR
- Plná invalidita následkom úrazu 1 660 EUR 1,10 EUR
- Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu - príslušné % zo sumy 830 EUR 1,79 EUR

Jednorazové poistné
Počet pracovných miest Jednorazové poistné

Vy'sled né I počet poistených I I poistné na 1
.• pracovných miest X pracovné miesto

poistné 1 6,64 EUR
6,64 EUR=

Zmluvné dojednania
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok

poistenia, najskôr však od 0:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy a končí najneskôr o 24.00
hodine dňa uvedeného ako koniec poistenia. Poistná doba je maximálne 6 mesiacov.

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 limitu je poistník povinný požiadať o dopoistenie týchto pracovných
miest

4. Škodovú udalosť je poistník povinný hlásiť pisomne do 48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 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 dobrovoľníckych prác organizovaných poistníkom v zmysle

ust. § 52a zákona o službách zamestnanosti,
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.
6. Prehlásenie poistníka:

a) Poistník podpisom poistnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovne na
účely priameho marketingu poisťovne (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o súťažiach, poistných
produktoch, poskytovaných online službách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu: [X lÁNO / [ lNIE.

b) Poisťovňa informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a
doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovni súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na
zabezpečenie výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podľa § 47
zákona č. 8/2008 Z.z. poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým osobám podnikajúcim v
poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného sprostredkovania a finančného
poradenstva podľa osobitného predpisu. Poistnik prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba
poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke
poisťovne.

c) Poistník vyhlasuje, že všetky odpovede na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a všetky ďalšie uvedené údaje sú
pravdivé a úplné a zaväzuje sa každú zmenu bezodkladne oznámiť písomne poisťovni. Pokiaľ nie sú odpovede
napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, že ich overil a sú pravdivé. Berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné
odpovede môžu mať v zmysle Občianskeho zákonnika za následok odstúpenie od poistnej sumy alebo odmietnutie
poistného plnenia zo strany poisťovne.

Vo Zvolene, dňa 28.08.2014

Zólclmlná ikola
"A. I . 7:"'1·~7?/1. Zvolen

Pečiatka a POd~ porstmxa " Pečiatka a podpis zástupcu poisťovne
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RESPECT

Záznam z rokovania
finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

s profesionálnym klientom pred uzatvorením/zmenou poistnej zmluvy
podľa ust. § 33 a nasl. zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve")

Samostatný finančný agent:
Respect Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061,
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/T
Zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: 34938
Zastúpený podriadeným finančným agentom:
MALFINlO, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Tehelná 2079/3, Zvolen 960 Ol, IČO: 47029919
Zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: PFA 168983
Konajúci: Ing. Roman Fician - konateľ
(ďalej len "finančný agent")

a
Profesionálny klient:
Meno, Priezvisko / Obchodné meno: Základná škola
Trvalý pobyt / Miesto podnikania / Sídlo: M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen
Dátum narodenia / IČO: 37888421
Konajúci: Mgr. Ondrej Kanka - riaditel' školy
(ďalej len "klient")

vyhotovili tento záznam o požiadavkách a potrebách klienta
súvisiacich s uzatvorením/zmenou poistnej zmluvy (ďalej len "záznam"):

1. Klient má záujem o finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia
pre nasledovné poistné riziko: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas
aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby
2. Základná špecifikácia požiadaviek a potrieb klienta v rámci poisťovaného rizika:
úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie - Mgr. Denisa Barancová, rod. číslo

:lobie 6 mesiacov
špeciálne požiadavky a potreby vo vzťahu na poistnú zmluvu?

X'n"'l?;e-~D~al"Pn;;oor,'l d"'"e"""o...-r;tr""'etošpeciáIne požiadavkya pot reby: """""""""""""""""
3. Klient výslovne odmietol nasledovné poistné riziká a možné dojednania v poistnej
zmluve, napriek skutočnosti, že na ich možnosť bol zo strany finančného agenta
upozornený:
4. Dôvody, pre ktoré finančný agent odporúča výber daného poistného produktu:
klient vyslovene žiadal poistenie v Komunálnej poisťovni, a.s, keďže má
skúsenosti so spomínaným produktom poistenia
- porovnávané poistné produkty:
5. Sprostredkovaný poistný produkt: Úrazové poistenie uchádzačov
o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovol'níckej služby PZ č.
5190011873
poisťovňa: Komunálna poisťovňa, a.s.
6. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich s poistným produktom:
- jednorázové poistné - výška: 6,64 (eur) - splatnosť: 02.09.2014
7. Osobitné upozornenia: ------------------------------------------------------

Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(dalej len "zákon o ochrane osobných údajov") klient týmto udeľuje finančnému agentovi výslovný súhlas
so spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v sektore
poistenia alebo zaistenia a zároveň podľa ust. § 10 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov klient udeľuje
samostatnému finančnému agentovi výslovný súhlas s poskytovaním a sprístupnením jeho osobných údajov

Príloha č. 13 k OS 5/2013



RESPECT

osobám, ktoré konajú za a v prospech poisťovní v súvislosti s poskytovaním finančného sprostredkovania
v sektore poistenia alebo zaistenia, ako aj podriadeným finančným agentom finančného agenta a spoločnosti
Respect SK, s.r.o., so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 36727 105, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19505/T.

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu a zároveň potvrdzuje, že
prevzal kópiu tohto záznamu a prevzal a bol oboznámený s kópiou základných informácií pre profesionálneho
klienta podľa ust. § 33 a nasl. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Klient zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený so Všeobecnými poistnými
podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojedaniami a osobitnými dojednaniami
vzťahujúcimi sa k poisťovanému poistnému riziku, ktoré je predmetom tohto záznamu a formulárom
o podmienkach uzatvorenia poistnej zmluvy v súlade s ust. § 37 ods. 3 zákona Č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Klient svojím podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že všetkým vyššie uvedeným informáciám, údajom a
dokladom porozumel a boli mu poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej
zmluvy.

VoZvolene, dňa 28.08.2014

klodn6 škola
16_ sents lvo\en
R6ZU$r'lK 'M.

finanlnf]gent-- -

Príloha Č. 13 k OS 5/2013



,ÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
xova 17, 811 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3345/B

nská republika VIENNA INSURANCE GROUP •••••
., ..

KOMUNÁLNA ••••
poisťovň.a"-

FORMULÁR O PODMIENKACH UZAVRETIA POISTNEJ ZMLUVY A ZÁZNAM Z ROKOVANIA
SPROSTREDKOVATE(A. POISTENIA S KLIENTOM PRED UZAVRETfM ALEBO ZMENOU POISTNEJ ZMLUVY

Trvalý pobyt (prechodný pobyt) / Miesto podnikania / Sídlo E man Kontaktnýtelefón

I::-V...,.a_'o_V-;a_3_8'-;-p_i,__e-š-:ťa-;-",__Y.,-;-9-;-2-1-0-:1-,----------- II_- -:::--;-:--:--;-::-:--:-~II
:::~:~ forma ( ri odnlkaiúcelosobe) IRegistračnéčíslov N~r~~9a~k; Slovenska
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a

Meno a priezvisko / Obchodné meno linančného a enta, názov

Respect Slovakia, s.r.o.

B. Meno a priezvisko osoby, Obchodné meno, názov právnickej osoby,
pre ktorú má byť uzatvorené poistenie pre ktorú má byť uzatvorené poistenie

1 11 Základná škola IL-l 1

Trvalý pobyt / Sídlo Kontaktný telefón ~ Trvalý pobyt / Sidlo Kontaktnýtelefón

I_:-:--:::-:-:--:- __ -..,.-:- -;-_~_;_~.,__:_-::II II M. Rázusa 1672/3, Zvolen 96001 II 1

I_Ro_d_n_é_č_ís_lo_/_D_~_tu_m__na_r_od_e_n_ia llšt.prísl·ll_b••sl;-o_b;-an-;-k;-o-;vé_h"o=ú=Čl=u========II:

R

o:d:n:é:čl:'sl:o:/:lč:o:3~7~8~8~8~4~2~1~~~~~~~~~=IIŠt.prísl.ll_Č-;i;:-sl;-o_b;-an-;-k;-o-;vé_h"o=Ú=Čl=U========1

Identifikácia: Druhdokladu D Číslod~klad~I 1Identifikácia: Druh dokladu D ČíslodokladuI I
totožnosti: totcrnosu: i=========~ totožnosti: totožnosti: '==========~

Platnýdo:1 --,,,,-,-,;;: 1 Vydanýkým: I 1 Platnýdo: I t Vydanýkým: I I

1 I
"'" "" », =~,,:!m,_,,_i,:,',= ,~,m ~~} ~,%&q~B .. "'" ~~% ,,':t:,~:~'lm:,,' ~L'~"A, .~A"'ilil~~ "'~

ktorý má v úmysle využiť, resp. využíva finančné a poisťovacie služby KOMUNALNEJ poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group, (ďalej len "klient")

spísali tento formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy ako záznam o rokovaní sprostredkovateľa poistenia s klientom vo vzťahu k uzatvoreniu alebo k zmene
poistnej zmluvy so spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. S., Vienna Insurance Group.

Vzťah medzi osobou "A" a "B":

A. Meno a priezvisko osoby,
ktorá sa Informuje o možnostiach poistenia a finančných služieb

(aj viacero možností súčasne)

orodinný príslušník

D"A" je zamestnancom "B"

Diný vzťah ~ špecíflkujte:

Dspolumajiter

Cfslo poistnej zmluvy (v prípade že existuje),
Spôsobkontaktovanla poisťovne s klientom: v ktorej má klient záujem vykonať zmenu:

~ klient sa aktívne ohlásil sám OInternet Oodporúčanie Diný spôsob ~ špeciflkujte: c!>1 II I
D0bchodnik- telefonický kontakt Obanka Olist poštou Dinformatný leták - dotaznik '- _

KLIENTMÁ ZÁUJEMDOJEDNAŤNASLEDOVNÚFINANtNÚ SLUŽBU/POISTENIE
(toto chce klient):

úrazové poistenie uchádzačov °zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovornlckej
služby PZČ. 5190011873

KLIENTMÁ VO VZŤAHU K POISTNEJZMLUVETIETOŠPECIFICKtPOŽIADAVKY:
(špecifikujte ekonomický účel, resp. zákonný účel využitia požadovaných lin.služleb)

~----:-::---.... -_ _-~
ODPORÚČANIE SPROSTREDKOVATEĽA POISTENIA PRE KLIENTA:
NÁZOVPOISTENIAALEBOSÚBORUPOISTENI,KTORt MÔŽU BYŤDOJEDNANtV POISTNEJ
ZMLUVEA splŇAJÚ POŽIADAVKYKLIENTA POISTNÝPRODUKT:

KLIENTOVEDÔVODYPREVÝBERFINANC.SLUŽIEBPOISŤOVNE,NA ZÁKLADEKTORÝCH
SPROSTREDKOVATHPOISTENIAPOSKYTUJESVOJEODPORÚCANIEPREVÝBERDANtHO
POISTNtHOPRODUKTUSPOJENtHOSPREDPISANÝMIFIN.OPERÁCIAMI:

b==========~
~''''' ",,,,A·"'''' ""~", ••usso "'OO,""'''''''. ,,"" MM"'" OO""~, V",""" 'MWV<'''''~" ""''"'" , "'''''~ ""~_ '""<

----------------- ..------------------

VŠEOBECNÁCHARAKTERISTIKA POISTNÉHO PLNENIA Z POISTENIAALEBOSÚBORUPOISTENI,KTORt MÔŽU BYŤDOJEDNANt '!....:P..::O"'IS'-'T.:.:N=EJ:...:Z"'M:.::L"'Uc:cV.:;:E:'--__ . -,
. smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu, plná invalidita následkom úrazu, čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

~----._-~:-..u::~::~~~~-:---J
PREHLASENIE / POTVRDENIE

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu. Zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými na strane č.3. a 4. tohto záznamu a že prevzal kópiu

tohto záznamu.

v Zvolene dňa 28.8.2014

čas jednania

(hod.:min.)
I a-r- ~

·2·

INŠTRUKCIA PRE SPROSTREDKOVATECA POISTENIA!
Túto stranu formulára (strana 1/4) je potrebn~ vypisalvidyl (Tzn. pri rokovani o molnosti uzavretia akehokorvek druhu poistenia.) Strana: 1/4



KOMUNÁLNA
poisťovňa

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, v!ožka Č. 3345/B

vpp 1000-1
~ENNAINSURANCEGROUP

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE
čI. 1

Úvodné ustanovenie
Pre všetky úrazové poistenia dcjednávané snoločnostou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group (ďalej len .poisto-
vater"), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonnika, tieto Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej len
.VPP 1000-1"), Zmluvné dojednania a podmienky dojednané v Poistnej zmluve.

Čl. 2
Základné pojmy

poisront.r: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel
Sa. vlolka Č. 3345/9.
Poillnik: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s posfovaterom poistnú zmluvu a je povinná platn poistné.
Poisten;:fyzická osoba, na ktorej život a, alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.
Ná.rh poistnejzmlurr: vyplnené tlačivo, v ktorom je podpisom pnistnika vyjadrená jeho včra uzavrieť poistnú zmluvu za podmienok
uvedených v návrhu.
Poistnázmlun: písomný návrh na uzavretie poistnej zmluvy akceptovaný poistníkom i poisťovateľom za podmienok v ňom uvedených.
Poistka:písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
Poislné:finančný záväzok poistnika voči poisťovaterovi za poskytovanie poistnej ochrany, dohodnutý v poistnej zmluve.
Poistni doba:doba, na ktorú sa dojednáva poistenie.
PoislnlÍ obdobie:časový úsek poistnej doby dohodnutý v poistnej zmluve vymedzujúci obdobie, za ktoré je poistnik povinný plati(
lehotné(bežné)poistné.
Polslni udalost':náhodná udalost' konkretizovaná v poistnej zmluve, na základe ktorej vzniká pcisťcvatelevl povinnost' poskytnú(
poistné plnenie.
Poistni suma:suma, ktorá tvorí základ pre plnenie poisťovatera v dôsledku poistnej udalosti.
Oprhnení osobl: fyzická alebo právnická osoba, ktorej poistnou udalosťou vznikne právo na poistné plnenie v pripade, že je dohodnuté,
že poistnou udalosťou je smrť poisteného pokar nie je v Zmluvných dojednaniach uvedené inak.
VIlupn; nk: rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia a kalendárnym rokom narodenia poisteného.
Vieobecniacbnnni lehala:časovo vymedzené obdobie, počas ktorého v prípade vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia,
nevznikne nárok na poistné plnenie.
Pncovnf deň:v zmysle týchto VPP 1000-1 sa pracovným dňam rozumie každý deň okrem sobôt, nedieľ a sviatkov.
Denní níhudl: suma, na ktorú vzniká nárok za každý kalendárny deň.
DennlÍodikodná:suma, na ktorú vzniká nárok za každý pracovný deň.
Úraz:akýkoľvek neúmyselný, náhly a neočakávaný následok pôsobenia vonkajších sil, neočakávané a nepreušované extrémne pôso-
benie vysokých alebo nízkych vonkajšich teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického prúdu a jedov (s výnimkou rnikrcbiálnych jedov a
imunctcxických látokl, ktorými bolo poistenému nezávisle od jeho vôle počas trvania poistenia spôsobené telesné poškodenie alebo
smrť. Za úraz sa považuje i stav, keď v dôsledku zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatiny alebo chrbticu dôjde k vyskočeniu kibu
alebo pretrhnutiu svalov, šliach, väzov a jeho puzdier. Úrazom je aj zápal mozgových blán, detská obrna, bore1ióza, ak boli prenesené
uhryznutím kliešťom. V tomto prípade si poisťovateľ vyhradzuje právo určif rozsah a maximálnu výšku poistných plnení stanovením
podmienok v Zmluvných dojednaniach a ta len pre riziko trvalé následky úrazu a trvalé následky úrazu s progresívnym plnením.
V ostatných poistených rizikách viažucich sa na úraz nevzniká nárok na plnenie pre zápal mozgových blán, detská obrna, borelióza,
ak bali prenesené uhryznutím kliešt'om.
Chorobi:akákoľvek zmena fyzického zdravia poisteného počas doby poistenia, ktorá je náhla, akútna, závažná a vyžadujúca liečenie,
nevyhnutné na stabilizáciu alebo vyliečenie poisteného. Za začiatok ochorenia a vznik poistnej udalosti poístovater povaiuje ten deň,
kedy bola choroba lekárom po prvýkrát diagnostikovaná.
HOI~ill1izjcil: pobyt poisteného v nemocnici po dobu minimálne 24 hodín, a to z dôvodu lekársky nevyhnutného liečenia choroby
alebo úrazu.
Nemocnica:zdravotnícke zariadenie, ktoré:
a) je primárne určené na zabezpečenie lekárskeho ošetrenia pre zranené alebo choré osoby,
b) má udelené povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. ak to vyžadujú zákony príslušnej krajiny,
c) poskytuje lôžkcvú starostlivost',
dl disponuje 24 hodín denne odborným lekárskym a kvalifikovaným zdravotníckym personálom,
el disponuje lekárskym, diagnostickým a chirurgickým vybavenim, nevyhnutným pre určenie diagnóz a liečbu pacientov,
l) nie je ošetrovaterskou, rekonvalescentnou, rehabilitačnou jednotkou nemocnice, v ktorej je pacient odkázaný na ošetrovatel'skú

službu, alebo starostlivosť spojenú s liečbou alkoholovej alebo drogovej závislosti a nie je liečebňou pre dlhodobo chorých a
bezvladnych, zotavovňou, penziónom, alebo domovom dôchodcov a nie je tiež bydliskom poisteného.

Lekir. absolvent lekárskej fakulty, ktorý nie je zároveň poisteným alebo členom jeho rodiny a ktorý je uznaný právom svojej krajiny za
kvalifikovaného lekára na liečenie úrazu alebo choroby.
InnlidHI: v zmysle týchto VPP 100().1 sa invaliditou rozumie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý je pocta zákona
a sociálnom poisteni hodnotený Sociálnou poisťovňou aka miera poklesu schopnosti vykonávaf zárobkow činnosť o viac ako 70 %
a viac v porovnani so zdravou fyzickou osobou, a ku dňu vzniku invalidity ziskal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v §
72 zákona o sociálnom poistení a nespfňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný
dôchodok. V prípade, že poistený nemá nárok na invalidný dôchodok z iných než zdravotných dôvodov, je táto podmienka nahradená
lekárskym posudkom a zdravotnom stave, pre ktorý by poistený inak mal na invalidný dôchodok za Sociálnej poisťovne nárok.
Zákono sDciílnDIIIpoistení:zákon č. 461/2003 Z. z. a sociálnom poisteni v zneni neskorších predpisov.
ObčianUy zákonnfk:zákon č. 40/t964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. 3
Druhy poistenia

1) Poisťovater dojednáva:
a) poistenie pre prípad smrti následkom úrazu
b) poistenie pre pripad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu (ďalej iba .trvaíé následky úrazu"),
c) poistenie pre pripad prechodných následkov úrazu s plnením poisťovne za priemerný čas nevyhnutného liečenia (ďalej iba

.časnevyhnutného liečenia"),
dl poistenie pre pripad dočasnej práceneschopncsf poisteného následkom úrazu,
e) poistenie pre pripad invalidity následkom úrazu s výplatou poistnej sumy (ďalej iba .plnenie z poistenia invalidity"),
l) poistenie pre prípad hospitalizácie následkom úrazu,
g) poistenie pre prípad vyplácania mesačnej výplaty v prípade neschopnosti pracova!' následkom úrazu (ďalej iba .rnesačoa

výplata").
2) Poisfovateľ môže dojednáva!' aj iné druhy poistenia alebo pripoistenia Ak také poistenie nie je upravené zvláštnymi predpismi

alebo poistnými podmienkami, platia preň ustanovenia týchto podmienok, ktoré sú mu povahou a účelom najbližšie.

Čl. 4
Uzavretie poistnej zmluvy

1) Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí mať písomnú formu, ak sa dojednáva poistenie na dlhšiu dobu ako jeden rok,
2) Poistná zmluva je uzavretá, ak je návrh poistnej zmluvy podpísaný zmluvnými stranami alebo ak poist'ovňa vydaním poistky

akceptuje návrh poistnej zmluvy podpísaný poistnikom. Pri zmluvách, kde sa nevyžaduje písomná forma, je poistná zmluva
uzavretá zaplatením poistného.

3) Poist'ovňa vydá poistnikovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavreli poistnej zmluvy. Poistka je neoddešteľncu súčasťou
poistnej zmluvy.

4) Súčasťou poistnej zmluvy sú plsomné otázky poisfovne, vzfahujúce sa na dojednané poistenie, o zdravotnom stave poisteného,
ako aj ďalšie otázky potrebné na uzavretie poistnej zmluvy. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mat' za následok
odstúpenie od zmluvy alebo odmietnutie plnenia, resp, zníženie poistného plnenia.

5) Poist'ovňa ie oprávnená so súhlasom poisteného a poistnika overovať ich zdravotný stav na základe spräv vyžiadaných ad
zdravotných zariadení, v ktorých sa liečili, alebo vykonaf prehliadku poisteného apoistnika lekárom, ktorého sama určí.

6) V pripade zvýšeného rizika má poist'avaleľ právo upravit' poistné alebo poistnú sumu maomélne o 10% pri zachovaní poistného krytia
7) Poisťovňa odstúpi od poistnej zmluvy, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok za dojednaných podmienok poistnú

zmluvu neuzavrela. Pri odstúpení od zmluvy vráti poisťovňa poistnikovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré jej uzatvorením
poistenia vznikli, a poistnik. resp. poistený, je povinný vrátiť poist'ovni to, čo z poistenia plnila.

8) Ak sa poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnost', ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpove-
de nemohla zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá bola pre uzavretie zmluvy podstatná, je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy
odmietnuť. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne bez náhrady.

9) Ak zomrie fyzická osoba alebo zanikne právnická osoba, ktorá dojednala poistenie ínej osoby, vstupuje táto osoba do poistenia
namiesto toho, kto s poisťovňou poistnú zmluvu uzavrel.

101 Súčasťou poistnej zmluvy sú Poistka, všeobecne poistné podmienky pre úrazové poistenie, lekárske správy, dodatky, osvedčenia
a prípadne aj iné dokumenty.

11) Ak dójde k strate alebo k zničeniu Poistky, vyda poisťovater poistníkovi na jeho žiadosť a jeho náklady druhopis poistky, ktorý
musí by( aj takto označený. Vydaním druhopisu stráca originál Poistky platnost'.

121 V zmysle zákona o ochrane osobných údajov poistnik, poistený, osoba oprávnená na poistné plnenie i dotknutá osoba podpI-
saním návrhu poistnej zmluvy dávajú poist'ovni súhlas, aby ich osobné údaje, získané v súvislosti s poistnou zmluvou, vrátane
údajov o zdravotnom stave, spracovávata v rámci svojej činnosti v poist'ovnictve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu
prav a plnenie povinnosti vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy. Zároveň poistník i poistený dávajú súhlas, aby ich osobné údaje
noístovater poskytol do iných štátov, pokiar to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práva plnenie povinnosti z poistnej
zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisfovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam
týchto subjektov, v prípade, ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinnosti z tejto poistnej zmluvy.

ČI. 5
Začiatok a koniec poistenia

1) Poistenie začína od 0:00 hodiny dňa, nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak.
2) V poisteniach, dojednaných na dobu určitú, končí poistenie o 24:00 hodine dňa, uvedeného v Poistke ako koniec poistenia.

Čl. 6
Zmena poistenia

1) Zmena poistenia musi mat' písomnú formu. Poisťovater môže na žiadost' poistnika vykonat' zmenu už dojednaného poistenia Zmeny,
ovplyvňujúce rozsah poistenia, vykonáva poisfcvateľ len k najbližšiemu výročiu zmluvy, nasledujúceho po doručení žiadosti.

2) Ak sa účastníci dohodnú na zmene rozsahu už dojednaného poistenia, plni poist'ovater zo zmeneného poistenia až z poistných
udalosti, ktoré nastanú odo dňa účinnosti tejto zmeny.

31 Ak zmena rozsahu už dojednaného poistenia zahŕňa akékotvek zvýšenie poistnej sumy, začína odo dňa účinnosti dohody plynú(
na zvýšenú časť poistnej sumy nová všeobecná ochranná lehota. V takom prípade je poistovater oprávnený žiadať lekárske
vyšetrenie resp. preveriť zdravotný stav poisteného.

41 Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrf poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s posrcvatercm uzavrel, zmeniť určenie
oprávnenej osoby až do vzniku poistnej udalosti. Ak poistník nie je sám poistený, musi predložil' úradne overený písomný súhlas
poisteného, Zmeny nadobudnú účinnos!' dňom ich doručenia ocisrovaterovt

ČI. 7
Zanik poistenia

1) Zinikpoislsnilpoistnouudawst'ou
a) Poistenie zanikne smrťou poisteného alebo uplynutím poistnej doby, ak bolo poistenie dojednané na dobu určitú.
bl Poistenie tiež zaniká, ak nastane poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol. Poist'ovaterovi patri poistné do konca

poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala; jednorazové poistné patri poisťovateľovi v týchto prípadoch vždy celé.
21 Zinik~oil18nil 'IÝ~ond'ou

a) Poistenie môže vypovedať každý z účastnikov do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná doba je fkjenná.
Jej uplynutím poistenie zaniká. V tomto prípade má poisfovatet nárok na pomernú časť poistného, zodpovedajúcu dižke
poistenia.

bl Poistenie s bežne plateným poistným môže zaniknúť výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dal' aspoň
šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

31 Zínik poisteniaz dô,oduneplllenia ~aillnéhD
a) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa

jeho splatnosti.
b) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy pois-

tcvarera na jeho zaplatenie, ak nebolo zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva pctsrovateta obsahuje upozornenie, že
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté plati, ak bola zaplatená len časť poistného.

c) Na základe dohody medzi potstovatetcm a poistnikom môže uplynutím tejto lehoty dôjst' aj k obmedzeniu poistnej ochrany,
stanovenému podra poistno-matematických zásad.

d) Tieto lehoty môžu byť dohodou predlžené. Poistenie potom zanikne uplynutím dohodnutej lehoty.
e) Poisťovater má práva na poistné za dobu do zániku poistenia.

(l Zánikpolstenil ,dbladku wedomlÍho~orLlieniapo.innosli ~rndjwjch a úplnjeh odpowedi
a) Poistenie môže taktiež zaniknúť odstúpením poístovatera ad zmluvy, ak poistnik alebo poistený neodpovedal pravdivo a úpl-

ne na všetky písomné otázky poísrovatera. týkajúce sa dojednaného poistenia, pričom pri pravdivom a úplnom zodpovedani
otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. To isté platí, ak ide o zmenu poistenia Poisťovater vráti poistníkovi zaplatené poistné,
znižené o vynaložené náklady a poistník je povinný vrati!' poisťovaterovi to, čo bolo zo zmluvy plnené.

b) Poistenie môže zaniknúť odmietnutim poistného plnenia, ak sa poisfovateľ dozvedel až po poistnej udalosti, že jej príčinou
je skutočnosť, ktoru pre vedomé nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávani poistenia a ktorá je pre
uzavretie poistnej zmluvy podstatná. Poist'ovater má práva na poistné za dobu do zániku poistenia.

Zínikzinjthdô.odo.
Ak nastane skutočnosť, ktora nie je poistnou udalosťou a dôvod ďalšieho poistenia odpadol, potsrovater vyplatí poistnikovi
nespotrebované poistné.
Zínikpoil18nildohodau
Poistenie môže zaniknúť aj písomnou dohodou medzi poistnikom a poisťovateľom.

5)

6)

1)

2)

3)
4)
5)
6)

1)
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3)
4)

1)

2)

3)
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ČI. 8
Poistné, platenie poistného

Výška poistného sa určuje pocta sadzieb pre jednotlivé druhy poistenia, stanovených poisťovaterom podra poistno-matematic-
kých zásad v závislosti od vstupného veku, pohlavia, doby poistenia, spôsobu platenia a pod.
Poistné sa plati formou jednorazového poistného alebo vo farme bežného poistného. Bežné poistné sa plati za poistné obdobia
dojednané v poistnej zmluve. Jednorazové poistné sa zaplati naraz za celú poistnú dobu dojednanú v poistnej zmluve. Poistovateľ
môže stanoviť také druhy poistení, v ktorých je možné poistné platit' iným spôsobom.
Poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné je splatné pri dojednaní poistenia alebo dňom začiatku poistenia.
Následné bežné poistné je splatné v prvý deň poistného obdobia.
Poistné, platené prostredníctvom pošty alebo banky, sa považuje za zaplatené až dňom pripísania platby na účet potstovatera.
Poistník môže počas doby platenia poistného zmeniť časový interval platenia poistného (poistné obdobie), avšak vždy len
k k výrcčnému dňu začiatku poistenia, ak nie je dohodnuté inak.

CI. 9
Dôsledky neplatenia poistného

Ak ie poistník v omeškaní s platením poistného, môže si poisťovňa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
Ak nebolo jednorazové, prvé poistné alebo poistné na ďalšie poistné obdobie zaplatené v plnej výške a v lehotách stanovených
Občianskym zákonnfkom. poisteníe zanikne bez náhrady uplynutím týchto lehôt.
Poisťovňa má právo na poistné do zániku poistenia.
Poisťovňa má právo znížil' poistné plnenie o sumu dlžného poistného.

ČI. 10
Plnenie pclsťcvatera

Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, poisťovňa nie je povinná z úrazových poistení poskytnút' plnenie, ak k
úrazu došlo počas všeobecnej ochrannej lehoty pre úrazové poistenia. Všeobecná ochranná lehota pre úrazové poistenia začína
v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistnikom.
Všeobecn a ochranná lehota pre úrazové poistenia sa nevzťahuje na skupinové úrazové poistenia.
Z poistenia je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej udalosti poskytnúf jednorazové plnenie alebo vyplácaf dôchodok, a ta podra
toho, čo bolo dojednané. Pre určenie výšky poistného plnenia je rozhodujúce dojednanie v poistnej zmluve za predpokladu, že
tomu nebránia ustanovenia týchto podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré obmedzujú, vylučujú alebo iným spôsobom upravujú
poistné plnenie.
Výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom a za trvalé následky úrazu urči poisťov-
ňa na základe správy lekára podľa .Zásad a tabuliek pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení" poisťovne (ďalej
len .oceňovacie taburky"l, platných v čase vzniku poistnej udalosti. Do cceňovaccn tabuliek má právo poistený nahliadnut' na
každej organizačnej jednotke poisťovne. Oceňovacie tabutky môže poisťovňa doplňovat' a meniť.
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4) Ak poistený hada kontrolné vyšetrenie posudkovým lekárom poisťovne. je povinný znášať náldady tohto vyšetrenia Pokial na
základe kontrolného vyšetrenia vyplatí poisťovňa ďalšie plnenie. wáti poistenému náJdady na toto kontrolne vyšetrenie.

5) Pri právach na plnenie z tohto poistenia začína plynM premlčacia doba rok po vzniku poistnej udalosti. Premlčacia doba trvá Iri
roky.

6) VyPIala poistného plnenia sa uskutočni v súlade s platnýmI právnymi predpismi upravujúdmi daň z prÍJmu.
7) Plnenie je splatné do 15 dni, len čo pois(ovater skončil šetreme potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovatera plniť.
8) Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike, a to v mene Euro. pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak.

ČI. 11
Plnenie z poistenia času nevyhnutného liečenia úrazu

1) Poistná ochrana sa vzfahuje na poistnú udalost, ktorá nastala následkom úrazu poisteného počas dojednanej poistnej doby.
2) Ak dôjde k úrazu poisteného a čas, ktorý je podla poznatkov lekárskej vedy obvykle potrebný na zahcjenie alebo ustalenie

telesného poškodenia, spôsobeného úrazom (priemerný čas nevyhnutného liečenia). je dlhši aka dva tYždne (minimálne 15
dnO, je poisfcvateľ povinný vyplatif poistné plnenie podla osobitných oceňevacch tabuliek potstovatera. Ak telesné poškodenie,
spôsobené úrazom, nie je uvedené v osobitných oceňcvacch tabuľkách, urči sa výšKa plnenia podla času nevyhnutného äečema,
ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto telesného poškodenia. Aj v tomto prípade je potsíovater povinný plnif iba vtedy, ak je
tento čas dlhši ako dva ijidne Irnmimálne 15 dni).

31 Ak bolo poistenému spôsobené jedin'im úrazom niekoľko telesných poškodeni rôznych druhov, plni poisfovater za čas nevyhnut-
ného liečenia toho poškodenia, ktoré je ohodnotené najvyšším percentom.

4) Poisfovater je povinný plnif za priemerný čas nevyhnutného liečenia, respektíve za primeraný čas liečenia, najviac za 365 dnI.
5) Za čas nevyhnutného liečenia nie je poistovateľ povinný plniť, ak poistený zomrie da jedného mesiaca ad úrazu,
6) Ak v poistnej zmluve nebola osobitne dohodnuté inak, poisfcvňa nie je povinná poskytnúf plnenie, ak k poistnej udalosti došlo

počas všeobecnej ochrannej lehoty pre úrazové poistenie. Všeobecná ochranná lehota pre úrazové poistenie začína plynú( v deň
uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje pa dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom. Nárok
na plnenie vzniká len v takých pripadoch, ak sa úraz stal po uplynuli nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia
prvého poistného poistnikom.

7) Do časo nevyhnutného liečenia sa nezapočitava doba, počas ktorej sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám
alebo rehabilitácä zameranej na zmiernenie bolesti a subjektívnych ťažkosti bez následnej úpravy funkčného stavu.

8) Poistenie kanči najneskôr vo výročny deň začiatku poistenia v roku, v ktorom poistený dovrši vek 75 rokov, ak koniec poistenia
nebol stanovený inak.

Čl. 12
Plnenie z poistenia denného odškodného za cas práceneschopnosti následkom úrazu

l) V prfpade úrazu, ku ktorému došlo počas trvania poistenia a liečenie ktorého si vyžiadalo práceneschopnosť poisteného, vy.
plati poisfovater poistenému denne odškodné. Plnenie môže nastal len v prípade, že k práceneschopnosti došlo počas trvania
pOistenia. Poistnou udalosfou sa rozumie lekárom uznaná práceneschopnosť poisteného, ktorá nastala dôsledkom úrazu počas
doby trvania pcsrenla (ďalej iba .prácenescheenosf"! a jej následkom došlo ku strate zárobku, za podmienky, že k prvému dňu
prerušenia pracovnej činnosti poistený skutočne vykonával profesijnú činnosť, ktorá mu zabezpečovala prijem, mzdu, zárobok
alebo zisk.

2) V pripade úrazu, ku ktorému došlo počas trvania poistenia a liečenie ktorého si vyžiadakJ práceneschopnosf poisteného, vyplatí
pOlsfovater poistenému denné odškodné. Plnenie môže nastal len v pr(pade, že k práceneschopnosti a úrazu. ktorý viedol k
práceoescnopnosu došlo počas trvania poistenia

3) Za doklad o vzniku, trvaní a ukončeni pracovnej neschopnosti vystavený lekárom v súlade s článkom 12 bod 1 tYchto VPP sa
nepovažuje:
al doklad o vzniku, tNani a ukončeni pracovnej neschopnosti vystavený lekárom, ktorý je manželom, rodičom, diefafom poiste-

ného alebo inou osobou poistenému blizkou,
b) doklad o vzniku, trvaní a ukončení pracovnej neschopnosti vystavený poisteným, aj keď je oprávnený vydávaf potvrdenia o

pracovnej neschopnosti.
4) V pripade, ak dlžka práceneschopnosti bude neúmerne dlhšia ako priemerná doba liečby pre dané ochorenie a takéto

predÍženie práceneschopnosti nebude v lekárskej dokumentácii dostatočne zdôvodnené lekárskymI wšetrenierrn u prfslušného
odborného lekára, určí ~ku poistného plnenia poisťovater na základe oceňovacej tabul'ky a v spolupráci s lekárom poistcvatera,
Pmsfcvateľ nie je povinný pristúpif k poistnému plneniu, v pripade nedostatočného zdokladovania liečby prislušným odborným
tekárom.

5) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, poisfovňa nie le povinná poskytnúf plnenie, ak k porstne] udalosti došlo
počas všeobecnej ochrannej lehoty pre úrazové poistenie. Všeobecná ochranná lehota pre úrazové poistenie začina plynU( v de~
uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistnikom. Nárok
na plnenie vzniká len v takých pripadoch, ak úraz. ktorý viedol k práceneschopnosti, sa stal po uplynuli nultej hodiny dňa, ktorý
nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistnikom.

6) Poisťovater nie je povinný plnif za čas pracovnej neschopnosti, ak poisteny zomrie do troch mesiacov od úrazu.
7) Poistná ochrana sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala následkom úrazu pričom tento úraz vznikot v čase trvania poistenia

po uplynuli všeobecnej ochrannej lehoty pre poistenia.
8) V prípade vzniku poistnej udalosti je pOisfovater povinný plniŕ denné odškodné len ak pracovná neschopnosf trvala minimálne 7

dni. V pripade, že práceneschopnosť trvá dlhšie ako 90 pracovných dní, poisfovňa vyplatí poistenému poistné plnenie maximálne
za 90 pracovných dnI.

9) Poisfovňa vyplatí poistenému dojednanú sumu denného odškodného za každý pracovný deň práceneschopnosti spätne od
prvého dňa práceneschopnosti.

10) vý~u plnenia za čas pracovnej neschopnosti následkom úrazu urči poisfovňa súčinom dorednane] sumy denného odškodného
a počtu pracovnY'ch dni pracovnej neschopnosti.

ll) Za dni pracovnej neschopnosti pre učely pínema sa povaiujú pracovné dni v zmysle týchto VPP 1000-1, definované v Čt. 2.
121 Pri opakovanej práceneschopnosti poisteného z tej Istej príčiny, ktoré lekársky súvisia so skôr poisťovňou odškodnenou práce-

neschopnosťou v dôsledku tej istej príčiny, ie poisfovňa povinná plnif naivac za 365 dni za všetky poistné zmluvy tohto druhu
(vrátane predchádzajucich zaniknutých zmlúv).

13) POlsfovaler nie Jepovinný ptnif za dni pracovnej neschopnosti, počas ktorej bol poistený:
a) nezamestnaným,
b) na materskej dovolenke,
cl poberateľom starobného, invalidného dôchodku,
d) ŽIakom, učňom alebo študentom všetkých druhov škál, ak nie Jesúčasne aj v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu.

14) Poistenie sa nevzťahuje na práceneschopnosť. ktorej pričinou sú:
al úraz vzmknutý pri páchaní úmyselného trestného činu alebo pn pokuse oň,
b) následok úrazu vzniknutý v súvislosti s potívaním alebo požilim alkoholických nápojov, návykových látok alebo vysokých

dávok tiekov bez sUhlasu lekára,
c) úmyselné sebapoškodeme, pokus o samovraždu alebo úmyselné spôsobeme choroby,
dl wšerreraa, prehliadky a ďalšie úkony vykonané v osobnom záujme poisteného, ktoré nemajú liečebny účel alebo SUvykona-

né za účelom kozmetickej korekcie,
e) úraz vzniknutý v príčinnej súvislosf s profesionálnym vykonávaním ŠPOrlU,
l) rekondičný, klimaticko·mburačný pobyt,
g) kUperná liečba, rehab~itačný alebo doliečovacŕ pobyt s výnimkou prvého pobytu po úraze.

15) Pois(ovater neplní za práceneschopnosf:
a) pri ktorej nevzniká nárok na nemocenské dávky z nemocenského poistenia,
b) dôsledkom degeneralivnych ochorení chrbtice a jeho priamych a nepriamych dôsledkov.

16) Poistenie končí najneskôr vo výročny deň začiatku poistenia v roku, v ktorom poistený dovŕši vek 65 rokov, ak koniec poistenia
nebol stanovený inak.

Čl. 13
Plnenie z poistenia smrti následkom úrazu

1) Ak bola úrazom spôsobená poistenému smrf, ktorá nastala najneskôr do troch rokov odo dňa úrazu, je poisťovňa povmná vyplatif
dciednanú poistnú sumu pre pripad smrti následkom úrazu tomu, komu vzniklo smrťou poisteného právo na plnenie.

2) Ak poistený na následky úrazu zomrie a poisťovňa už plnila za trvalé následky tohto úrazu, je povinná vyplatif len rozdiel mera
poistnou sumou pre prípad smrti následkom úrazu a už vyplatenou sumou.

3) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, poisťovňa nie je povinná poskytnút' plneme. ak k poistnej udalosti došlo
počas všeobecnej ochrannej lehoty pre úrazové poistenie. Všeobecná ochranná lehota pre úrazové poistenie začína plynúť v deň
uzavretia poistnej zmluvy a INá do nultej hodiny dňa, ktory nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného pmstnikcm. Nárok
na plnenie vzniká Jenv takých prípadoch, ak úraz, ktorý viedol k úmrtiu, sa stal po uplynutí nuhej hodiny dňa. ktorý nasteduje po
dátume zaplatenia prvého poistného poistnikom.

4) Poistenie kanči najneskôr vo výročný deň začiatku poistenia v roku. v ktorom poistený doviši vek 75 rokov, ak koniec poistenia
nebol stanovený inak.

Čl. 14
Plnenie z poistenia trvalych následkov úrazu

1) Ak úraz, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia, zanechá poistenému trvalé následky, je poisťovňa povinná vyplatil z poistnej
sumy torko percent. kol'kým percentám zodpovedá podra oceňovacich tabuliek rozsah trvafých následkov po ich ustáleni, a v
prípade, že sa neustálä do troch rokov odo dňa úrazu, kol'l<ým percentám zodpovedá ich stav ku koncu tejto lehoty. Ak je v
oceňovacich tabuľkách stanovené hodnotenie percentuálnym rozpätím, urči poisťovňa výSku plnená v rámci daného rozpätIa tak,
aby zodpovedalo povahe a rozsahu telesného poškodená spôsobeného úrazom.

2) Ak jediný úraz spôsobit poistenému niekol'ko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnoti poisfovňa celkove následky sUčtom
percent za jednot1ivé následky.

3) Ak sa jednotlivé následky týkajú toho istého údu. orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom uvedeným
v oceňovacej tabul'ke pre anatonuckú alebo funkčnu stratu daného orgánu, údu, maximätne však do vfšky 100 %.

4) Ak sa týkajú trvalé následky úrazu Časti leta alebo orgánu, ktorých funkcie boli znížené z akejkorvek príčiny už pred úrazom,
poisfovňa zníži plnenie o tono percent, koll<ým percentám zodpovedá rozsah predchádzajúceho poškodenia stanoveného podra
oceňovacich tabuliek.

5) Ak nemôže poisťcvňa plnif preto, že trvalé následky nie sú ešte ustálené po uplynuli jedného roka ada dna úrazu ajc zMmy ich
minimálny rozsah, je povinná poskytnút poistenému na jeho písomné požiadanie primeraný preddavok.

6) Ak poistený zomrie pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu, nie však na následky tohto úrazu, vyplatí poisfovňa jeho de-
dičom sumu, ktora zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného v čase jeho smrti, najviac však sumu zoopevedajlcu
poistnej sume dohodnutej pre prípad Smrti následkom úrazu.

7) Úraz je aj zápal mozgových blán, detská obrna, borelióza. ak boli prenesené uhryznutim kliešfom, ako aj tetanus a besnota, ak
boli spôsobené úrazom. Ochorenie musi byt' sérologicky potvrdené a rnusra byť splnené podmienky, že choroba prepukla najskôr
t 5 dni pa začati poistenia a najneskôr 15 dní po ukončeni poistenia.

8) V prípade boreliózy plni poisfovater do výšky dojednanej poistnej sumy pre poistenie úrazu. maximálne však do sumy 1 700 EUR.
91 V pripade detskej obrny, zápalu mozgových blán, ak boli prenesené uhryznutfm kliešt'om, plní poist'ovater v rámci dojednanej

poistnej sumy pre poistenie úrazu, najviac však do výšky 6 600 EUR.
101 Za začiatok ochorenia a vznik poistnej udalosti potstovater považuje ten deň, v ktorom sa po prvý-kmt konzuhovalo s lekárom o

diagnostikovaných chorobách uvedených v bode 7.
11) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, poisťovňa nie je povinná poskytnúf plnenie, ak k poistnej udalosti došlo

počas všeobecnej ochrannej lehoty pre úrazové poistenie. Všeobecná ochranná lehota pre úrazové poistenie začína plynU( v deň
uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistnikom. Nárok
na plnenie vzniká len v takých pripadoch, ak sa úraz stal pa uplynuti nultej hodiny dňa, ktory nasleduje po dátume zaplatenia
prvého poistného poistnikom.

12) Poistenie konči najneskôr vo výročný deň začiatku poistenia v roku, v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov, ak koniec poistenia
nebol stanovený inak.

Čl. 15
Plnenie z poistenia trvetýcn nástedkov úrazu S progresivnym plnením

l) V prípade tNalých následkov úrazu s progresivnym plnenim vyplati poisrcvater poistenému percenluálnu časf z dojednanej
poistnej sumy. ktorá narastá v závislosti od rozsahu telesného obmedzenia alebo poškodenia.

2) POIStnáochrana sa vzfahuie na poistnú udalosť. ktorá nastala následkom úrazu poisteného počas dojednaneJ poIstnel doby.
3) raz je aj zápal mozgových blán, detská obrna, borelióza, ak bati prenesené uhryznutim ldiešfom, aka aj tetanus a besnota, ak boli

spôsobené úrazom. Ochorenie musi byť sérologicky potvrdené a musia by( splnené podmienky, že choroba prepukla najskôr 15
dni po začatí poistenia a najneskôr 15 dni po ukončen{ poistenia.

41 V pripade boreltózy plni poisfovater do výšky dOJednanejpostnei sumy pre poistenie úrazu, maximálne však do sumy 1 700 EUR.
Sl V pripade detskej obrny, zápalu mozgových blán, ak boli prenesené uhryznutim Idiešfom, plni poisfovater v rámci dojednanej

poistnej sumy pre poistenie úrazu, najviac však do výšky 6 600 EUR.
6) Za začiatok ochorenia a vznik poistnej udalosti poisfovater považuje ten deň, v ktorom sa po prvýkmt konzuhovalo s lekárom o

diagnostikovaných chorobách uvedených v bode 3.
7) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, poisfovňa nie je povinná poskytnúf plnenie, ak k poistnej udalosti došlo

počas všeobecnej ochrannej lehoty pre úrazové poistenie. Všeobecná ochranná lehote pre úrazové poistenie začina plynU( v deň
uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného pcrstnikcrn. Nárok
na plnenie vzniká len v takých pripadoch, ak sa úraz stal po uplynulí nultej hodiny dňa, ktorý nasleduie po dalume zaplatema
prvého poistného poistnikom.

81 Poistenie končí najneskôr vo výročný deň začratku pmstenta v roku, v ktorom poistený dovfši vek 75 rokov, ak koniec pcetema
nebol stanovený inak.

Tabuľka pre stanovenie % z poistnej sumy:

V~ka plnenia v % z poistnej sumy (plní sa od zmluvne dohodnutého %1
Stupeň TNU (v %1 PS Stupeň TNU (v %1 PS

1 1% 51 105%
2 2% 52 110%
3 3% 53 115%
4 4% 54 120%
5 5% 55 125%
6 6% 56 130 %
7 7% 57 135%
8 8% 58 140%
9 9% 59 145%
10 10% 60 150%
11 11% 61 155%
12 12% 62 160%
13 13% 63 165%
14 14% 64 170%
15 15% 65 175%
16 16% 66 180%
17 17% 67 185%
18 18% 68 190%
19 19% 69 195%
20 20 % 70 200%
21 21 % 71 205%
22 22 % 72 210%
23 23% 73 215%
24 24 % 74 220%
25 25% 75 225%
26 28% 76 230 %
27 31 % 77 235 %
28 34 % 78 240 %
29 37% 79 245 %
30 40% 80 250%
31 43% 81 255%
32 46% 82 260 %
33 49% 83 265%
34 52% 84 270 %
35 55% 85 275 %
36 58% 86 280%
37 61 % 87 285 %
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64 %

100%

38 88 290 %
89 295 % 21
90 300 %
91 305%
92 310% 31

93 315%
94 320 %

41

95 325 %
96 330 %
97 335 % 51

98 340%
99 345 %

61

100 350%

39 67%
40 70 %
41 73%
42 76 %
43 79%
44 82%
45 85%
46 88%
47 91 %
48 94%
49 97%
50

Čl. 16
Plnenie z poistenia mesačnej vyplaty

1) V prípade vzniku pracovnej neschopnosti následkom úrazu, pojsfovater vypláca poistenému dohodnutú sumu vo forme mesačne!
výplaly, resp. v závislosti od počtu dni jej alikvotnú časť,

2) Poistná ochrana sa vzťahuje na poistnú udaíosf, ktorá nastala následkom úrazu poisteného počas dojednanej poistnej doby.
3) Ak úraz poisteného má za následok jeho pracovnú neschopnosť, ktorá ie dlhšia ako 90 dní, noísrovater vypláca poistenému

dojednanú poistnú sumu mesačnej výplaty, maximálne po dobu 365 dní.
4) Vznik pracwner neschopnosti je potrebné doložif dokladom o pracovnej neschopnosti.
5) V prípade ak doklad o pracovnej neschopnosti lekár v súlade s platnými zákonnými úpravami poistenému neposkytol, poisfovater

vypláca poistenému dojednanú poistnú sumu mesačnej vjplaty, resp. jej alikvotnú časŕ pocta nasíeduiúcch pravidiel:
a) Ak je skutočná doba liečenia úrazu kratšia ako čas, ktorý je podľa poznatkov lekárskej vedy obvykle potrebný na zahojenie

alebo ustalenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom ( priemerný čas nevyhnutného liečenia), poisfovater vyplatí
poistenému na základe osobitných oceňovacich tabuliek dohodnutú sumu vo forme mesačnej výplaty, resp. jej alikvotnú časf
za celú skutočnú dobu liečenia, ale len v prípade ak je dlhšia ako 90 dní,

b) Ak je skutočná doba liečenia dlhšia ako čas, ktorý je podla poznatkov lekjilskej vedy obvykle potrebný na zaholenie alebo
ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom ( priemerný čas nevyhnutného liečenia). poistovater vyplatí POiste-
nému za dobu, ktorá prislúcha urrcene! diagnóze v osobitných oceňovacich tabul'kách dojednanú poistnu sumu mesačnej
výplaty, resp. jej alikvotnú časf za cetý priemerný čas liečenia, ale len v prípade ak je táto doba dlhšia ako 90 dní.

c) Ak telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uvedené v osobitných oceňovacích taburkácn potsrovatera. určí sa dlžka
času liečenia úrazu podra času nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto telesného poškodenia.
Pcisťevateľ vyplatí poistenému dohodnutú sumu vo forme mesačnej výplaty, resp. jej alikvotnú časf podľa bodu a) alebo b).

6) Poisfovatel' poskytne poistné plnenie odo dňa, ktorý je uvedený ako dátum začiatku pracovnej neschopnosti alebo je zaň pova-
žovaný. Výška poistného plnenia je závislá od dátumu vzniku úrazu.

l) V prípade, že doklad o pracovnej neschopnosti poistenému lekár neposkytol, nárok na poistné plnenie vzniká od najbližšieho
pracovného dňa. nasledujúceho po dni vzniku úrazu.

8) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, poisťovňa nie je povinná poskytnút' plnenie, ak k poistnej udalosti došlo
počas všeonecneí ochrannej lehoty pre úrazové poistenie. Všeobecná ochranná lehota pre úrazové poistenie začína plynú( v deň
uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistnikom. Nárok
na plnenie vzniká len v takých prípadoch, ak úraz. ktorý viedol k vzniku práceneschopnosti sa stal po uplynuti nultej hodiny dňa,
ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom.

9) Poistenie konči najneskôr vo výročný deň začiatku poistenia v roku, v ktorom poistený dovŕši vek 75 rokov, ak koniec poistenia
nebol stanovený inak.

Čl. 17
Plnenie z poistenia invalidity následkom úrazu

1) Ak sa poistený stal invalidným v zmysle týchto podmienok do troch rokov odo dňa úrazu. ktorý nastal v čase trvania poistenia
a invalidita vznikla výlučne následkom tohto úrazu, je poisťovňa povinná priznať plnerue za invaliditu. Nárok na plnenie za invatidi-
tu je iba vtedy, ak sa poistený stal invalidným najneskôr do výročnéhO dňa začiatku poistenia v roku, v ktorom sa poistený dožije
veku 60 rokov.

2) V prípade úrazu poisteného, ku ktorému došlo počas trvania poistenia a následnej invalidity, ktorá je v zmysle zákona o sociá~
nom poisteni hodnotená Sociálnou poisťovňou ako miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosf o viac ako 70% a
viac, z tohto úrazu vyplatí poisfovater poistenému poistnú sumu. Plnenie môže nastať len v pripade, že k invalidite došlo počas
trvania poistenia. Nárok na plnenie z tohto poistenia nevzniká ak bola invalidita v zmysle zákona o sociálnom poisteni hodnotená
Sociálnou poisťovňou ako miera poklesu schopnosti vykonávaf zárobkovú činnosť o 70% a menej.

3) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté mak. poisťovňa Ole je povinná poskytnút' plnenie, ak k úrazu, ktorý viedol
k následnej invalidite došlo pred alebo počas všeobecnej ochrannej lehoty pre úrazové poistenie. Všeobecná ochranná lehota pre
úrazové poistenie začína plynú( v deň uzavretra poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia
prvého poistného poistnikom. Nárok na plnenie vzniká len v takých prípadoch, ak sa úraz, ktorý viedol k invalidite sa stal po
uplynuli nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistníkom.

4) Ak bola v poistnej zmluve dohodnutá výplata poistnej sumy pri invalidite poisteného, poisťovňa vyplatí poistenému coiedoanú
poistnú sumu po častiach v priebehu nasteduiécich piatich rokov tak, že každý rok vyplatí jednu pätinu dojednanej sumy za
predpokladu zotrvania invalidity poisteného. Nárok na výplatu prvej pätiny vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola poistenému priznaná invalidita v zmysle týchto podmienok.

5) Poistený Je povinný bez zbytočného odkladu InfOlmovaf poisťovňu o zmene invalidity, resp. o odňatí invalidného dôchodku alebo
o výraznom zlepšeni svojho zdravotného stavu. na vyzvanie pcisfovne predložil' potvrdenie o trvaní invalidity. Pripadné poistné
sumy vyplatené poisťovňou po tejto zmene, Je povinný poistený na požiadanie poisťovne vráliL

6) Deň vzniku invalidity je deň, odkedy bol poistenému uznaný SociáJnou poisfovňou pokles schopnosti vykonával' zárobkovú
člnnos( o viac ako 70% a viac. V prípade, ak poistený nemá nárok na invalidný dôchodok z iných než zdravotných dôvodov. Je
dňom vzniku invalidity deň, ktorý vyplýva z lekárskeho posudku ako deň, keď zdravotný stav poisteného spiňa podmienky, pre
ktoré by bol inak uznaný Sociálnou poisťovňou za invalidného. Tento deň je možné stanovl( lekárom v lekárskom posudku najskôr
na deň, keď došlo k ustáleniu zdravotného stavu.

7) Poistenie končí najneskôr vo výročný deň začiatku postema v roku, v ktorom p01stený dovŕši vek 65 rokov, ak komec poistenia
nebol stanovený inak.

Čl. 18
Plnenie z poistenia hospitalizácie následkom úrazu

1) V pripade hospitalizácie následkom úrazu poisteného vyplatí poisfovater poistenému dennú náhradu.
2) Poistná ochrana sa vzťahuje na postnú udalosf, ktorá nastala následkom úrazu poisteného počas dojednanej poistnej doby.
3) V pripade vzniku poistnej udalosti je potsrovater povinný plniť dennú náhradu od prvého dňa hospitalizácie.
4) Poistná ochrana sa vzťahuje na porsmú udalos( - z lekárskeho hradiska nevytmutrul hospitalizáciu, ktorá trvá dlhšie ako 3 dni.
5) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, poisťovňa nie je povinná poskytnúf plnenie, ak k poistnej udalosti došlo

počas všeobecnej ochrannej lehoty pre úrazové poistenie. Všeobecná ochranná lehota pre úrazové poistenie začina v deň uzav-
retia poistnej zmllIV'l a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného poistnikom.

6) Poistenie konči najneskôr vo výročný deň začiatku poistenia v roku, v ktorom poistený doviši vek 75 rokov, ak koniec poistenia
nebol stanovený inak.

Čl. 19
Vy-Iuky, obmedzenie plnenia poisťovne

1) Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede, alebo v dôsledku nesprávne uvedených údajov v poistnej
zmluve stanovené nesprávne technické parametre poistenia (poistné, doba poistenia, riziková skupina a pod.), je poisťovňa
oprávnená plnenie primerane zni1;(. Ak sa poisťovňa pri poistnej udalosti dozvie, že poistený je nesprávne zaradený do nižšej
rizikovej skupiny, zníži poistné plnenie pomerom poistného, ktorý poistník platil, a poistného. ktore zodpovedá vyššej rizikovej

skupine. Následne bude aplikované pomerné plnenie na všetky poistné udalosti až do doby, kým nenastane zmena zaradenia do
správnej rizikovej skupiny. Žiadosf o zmenu zaradenia do správnej rizikovej skupiny je potrebné zastať písomne.
Poisťovňa podla okolností prípadu zníži svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu, ak došlo k úrazu porsteného v súvislosti s
jeho konanfm, pre ktoré bol uznaný súdom za vinného trestným činom, resp. v súvíslosf s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú
ujmu na zdravi aJebo smrt' alebo ktorým hrubo porušil dôle~itý záujem spoločnosti.
Ak bolo konanie podra odseku 2 úmyselné a okolnosti takého prípadu to odôvodňujú, poisťovňa miii svoje plnenie o viac ako
polovicu.
Ak došlo k úrazu poisteného pod vplyvom alkoholu, omamných či toxických látok, poisťovňa zníži svoje plneme. najviac však o
jednu polovicu. Ak mal takýto úraz za následok smrť poisteného, zníži pcisfovňa svoje plnenie len vtedy, ak k úrazu poisteného
došlo v súvislosti s jeho konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdravi alebo smrť. Ustanovenie o znížení plnenia podra
tohto odseku sa nemôže použif na prípady, na ktoré sa súčasne vzťahuje odsek 2 a 3.
Ak poistený po úraze nevyhradá bez zbytočného odkladu lekárske ošetrenie alebo sa nelieči podla pokynov lekára, má poisfovňa
právo primerane znížif plnenie, najviac však o Jednu polovicu. pokiaľ toto konanie malo vplyv na výšku porstnéhe plnenia.
Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poist'ovňa nie je povinná plni( za poistné udalosti, ktoré vznikli:
a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s učasrou poisteného na:

i. vojnových udalostiach (pokiar Slovenská republika nie je účastníkom vojenského kcnňiktul. vzburách, povstaní, štrajkoch,
nepokojoch, bitkách (iba dobrovorná účasť) a na teroristickej akcii,
ii. potlačovaní vzbury, povstania, nepokojov alebo tercnsucke akcie, pokiaľ k tejto účasti nedôjde pri plneni pracovnej či
služobnej povinnosti na územi Slovenskej republiky,

b) pri letoch, na ktoré použité lietadlo alebo pilot nemali úradné povolenie alebo ktoré boli uskutočnené proti úradnému predpisu,
bez vedomia či proti vôli držitera lietadla,

c) pri účasti poisteného na súražiach a závodoch so vzdušnými, vodnými a cestnými dopravnými prostriedkami alebo pri
prípravných jazdách, letoch a plavbách k nim (tréning).

l) Osoba, ktorej smrťou poisteného má vzniknúť právo na plnenie poisťovne, toto právo nenadobudne, ak spôsobila poistenému
smrf úmyselným trestným činom, pre ktorý bola uznaná súdom za vinnú. V čase, keď sa prctr osobe, ktorej má vzniknúť právo
na plnenie, vedie vyšetrovanie alebo iné konanie pre takýto trestný čin, nie je poisťovňa povinná plniť.

8) Pri účasti Slovenskej republiky vo vojnovom kcnňikte stanovi poisťovňa zásady upravujúce rozsah a podmienky plnenia pri smrti
poisteného, ku ktorej dôjde v priamej alebo nepriamej súvislosti s bojovými akciami alebo vojnovými udalosťami.

Čl. 20
Povinnosti a práva poistnika, poisteného a pctstovatera

1) V prípade úrazu je poistený povinný bezodkladne vyhľadať lekára a riadiť sa predpísanou liečbou a odporučeniarrn lekára. ako aj
podniknú!' všetky kroky, ktoré su prospešné pre jeho uzdravenie. Ak poistený a poistnik nie je tá istá osoba, toto ustanovenie sa
primerane týka tiež poistnika.

2) Ak je úraz príčinou smrti, je potrebné 10oznámiť bez zbytočného odkladu potsťovaterovi. a to aj v prípade, že úraz už bol oznáme-
ný.

3) Ak je niektorá z týchto povinnosti porušená, je porstovater oprávnený primerane vznradom k závažnosti oorušema zní~if poistné
plnenie.

4) Poistený je povinný pravdivo zodpovedať na všetky písomné otázky corstovatera. týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo
zvýšenia porstnébo krytia. To sa týka najmä otázok na súčasné a predchádzalúce ochorema, zdravotné poruchy a (ažkosti a pod.
Táto povinnost sa vzfahuje aj na otázky posfcvatera. súvísace so stanovením rozsahu poistného plnenia

5) Ak poistený a poistník nie te tá istá osoba. za pravdivé a úplné zodpovedanie otázok te zodpovedný poistník
6) Poistník, resp. poistený, je povinný počas trvania poistenia bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisfovaterovi všetky

zmeny, týkajúce sa poistnej zmluvy (napr. zmena korešpondenčnej adresy, sidla, mena a priezviska a peo.l
l) Ak dôjde u poisteného počas trvania poistenia s bežne plateným poistným k dlhodobým zmenám zdravotného stavu. k zmene

povolania alebo činnosti vo vernom čase, je povinnosťou pOlstnika, resp. poisteného tuto skutočnosť pois(ovaterovi písomne
oznámiť ako náhle je to objektívne možné.

8) Poistený alebo len komu vzniklo právo na plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poisťcvateľovi písomne oznámiť, že
k poistnej udalosti došlo, preukázať jej vznik a na žiadosf potstovatera predloži( všetky ďalšie doklady, potrebné pre stanovenie
rozsahu poistného plnenia.

9) Právom voči pcisfovateľcvi nie je dotknuté právo poisteného na náhradu škody proti lomu, kto la škodu zodpovedá.
10) V prípade lekárskej prehliadky pre stanovenie rozsahu trvalých následkov mimo bydliska klienta, je možne preplatenie cestov-

ných nákladov po požiadaní poisteným, maximálne však do ~ky cestovného lístka autobusu alebo vlaku druhej triedy. V
prípade, ak je poistená osoba maloletá, náklady budú preplatené aj sprevädzaiúce] osobe; vzniknuté náklady poisfovater vyplatí
zákonnému zástupcovi maloletej osoby.

11) Ak poistený žiada kontrolné vyšetrenie posudkovým lekárom poisfovatera, nako/1(o nebol spokojný s ohodnotením za trvalé
násJedky úrazu, je povinný znášať náklady na toto vyšetrenie. Kontrolná lekárska prehliadka bude uskutočnená až po uhradení
týchto nákladov (v zmysle platného cenníka úhrad za lekárske služby )poisteným.

12) Lekár, ktorý je zároveň aj poisteným si nemôže sám vypísa( a ani potvrdiť tlačivo pre poisťovňu. Takýto postup nie je prípustný
ani v prípade jeho rodinných prislušníkov. Poistený, ak je lekár je povinný absolvovať liečbu úrazu u iného lekára, ktorý zároveň
vyplni tlačivo pre poisrovatera

13) Poisfovater má právo účtovaf poistnikovi v prípade omeškania s úhradou splatného poistného poplatok za zaslanie upomienky na
uhradu poistného, VÝNY na zaplatenie poistného podra § 801 ods. 2 Občianskeho zákonnika alebo predialobnej výzvy, a to vo
výške zverejnenej na internetovej stránke www.kpas.sk. Poisfovňa si vyhradzuje právo na zmenu ~ky jednotlivých poplatkov. Pre
poislníka, ktorý je v omeškaní s úhradou splatného poistného je aktuálna výška poplatku v čase odoslania upomienky na úhradu
dlžného poistného, výzvy na zaplatenie alebo predžalobnej výNy.

Čl. 2'1
Doručovanie pisomnosf

1) Poistovater zasiela písomnosti na poslednú známu korešpondenčnú adresu poistníka alebo poisteného (ďalej len .adresát").
2) Písomnosť sa považuje za doručenú;

a) dňom prevzatia písomnosti adresátom,
b) dňom odopretia písomnosti adresátom,
c) posledným dňom úložnej doby na pošte, v prípade neprevzaua písomnosti adresátom, aj keď sa o Jej uložení nedozvedel a
d) dňom vrátenia písomnosti poisťcvatetoví s označením adresát neznámy z dôvodu nesprávnej adresy. ktorú poistník nahlásil.

Čl. 22
záverečné ustanovenie

1) Všetky platby realizované v súvislosti s poislenm či už porstnkom. poisteným, alebo poisťovňou budú vyplatené v mene platnej
na území Slovenskej republiky, ak v poistnej zmtuve nebolo dohodnuté inak.

2) Od ustanovení týchto Všeobecných porsíných podmienok pre úrazové poistenie sa možno v poistných zmluvách odchýliť, ak to
vyžaduje účel a povaha poistenia.

3) Ak sa strati alebo zničí potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy, poistníkovi, poistenému alebo oprávnenej osobe bude vyhotove-
ný druhopis na jeho náktady.

4) Poistený berie na vedomie, že poisťovňa je oprávnená vypovedať úrazové poistenie, pričom zodpovedajúcim spôsobom zníži
poistné.

5) Zmenu poistenia dojednaného v poistnej zmluve je možné vykonať len formou písomných dodatkov k poistnej zmluve.
6) Vinkuláciu plnenia je možné vykonať len so súhlasom poisteného, zrušenie vinkulácie len so súhlasom toho, v prospech koho

bolo plnenie vinkulcvané. Ak poisťovňa vypovie úrazové poistenie, vinkulácia zaniká
l) Obchodná spoločnost KOMUNÁLNA poisťovňa, as. Vienna Insurance Group prehlasuje, že osobné údaje všetkých dotknutých

osôb v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy spracúva v rozsahu uvedenom v z. Č. 8/200B Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a v súlade so znením ustanovení zákona Č. 122/2013 Zz.
o ochrane osobných údajov zákonov a o zmene a doplneni niektorých zákonov, ako aj zák. t. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou prňmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov v spojení so súhlasom podra nasledujúcej vety. Neoddeliternou súčasfou uzatvorenej poistnej zmluvy
je pisomne dany a vlastnoručne podpísaný súhlas so spracovanim osobných údajov všetkých osôb dotknutých uzatvorenou
poistnou zmluvou.

B) Tieto poistné podmienky pre úrazové poistenie boli schválené na zasadnuti predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA posrcvňa, as.
Vienna Insurance Group S ptatncstou od 01.01.2014 a su neoddeliteľnou súčasfou poistnej zmluvy.
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