
POISTNÁ ZMLUVA
č.11-12045

ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽiAKOV -118
Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, SR, IČO 31 322 051/DlČ 20 20 800 353, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava l, odd. Sa, vl. Č. 383/B
Č. účtu 6600547090/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., IBAN: SK59 11110000006600547090, SWIFT (BIC):UNCRSKBX
(ďalej len "Union")
a
Názov:
Adresa:
IČO

Základná škola
M. Rázusa 1672/3, 960 01 , Zvolen
37888421

Č. účtu:
(ďalej len "poistník" alebo "škola")
uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka Č. 40/1994 Zb. v znení neskorších predpisov túto zmluvu o poistení.

Začiatok poistenia:
Koniec poistenia:
Miesto poistenia:
Poistení:

01.09.2014
30.06.2015
a) územie Slovenskej republiky
Žiaci školy uvedeni v prilohe Č. 1 tejto poistnej zmluvy, s výnimkou nepoistiteľných osôb podľa čl. 11 VPP ÚP.

Pre toto poistenie platia:

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej Irn •.VPPÚP"),
ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve.
Súčasťou poistnej zmluvy je aj príloha Č. 1 (Menný zoznam poistených žiakov/študentov).

Miesto Predmet poistenia Poistná suma Poistné pre jednu osobu
poistenia I

a) Trvalé následky poisteného v dôsledku úrazu 1000 EUR 0,50 EUR

a) Smrť poisteného v dôsledku úrazu 1000 EUR 0,10 EUR

a) Urazové odškodnenie deti 150 EUR 0,36 EUR

Poistné pre žiaka za poistné obdobie spolu 0,96 EUR

1.
Rozsah poistenia pre prípad úrazového odškodnenia detí
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré nastali počas vyučovacich hodin, prestávok medzi vyučovací mi hodinami, v školskom klube, v jedálni a na úrazy, ktoré nastali
počas branného cvičenia, exkurzie, školského výletu, organizovaného školou. Poistenie sa vzťahuje aj na úrazy, ktoré nastali počas mimoškolských aktivit,
viacdňových školských výletov a exkurzií, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, počas škôl v prirode, pričom tieto aktivity musia byť organizované školou za účasti
dospelej osoby, poverenej organizovanim týchto aktivít aj mimo dní školského vyučovania (cez víkend, štátne sviatky, prázdniny) a pod.

Union vyplati úrazové odškodnenie v prípade vzniku objektivne zistiteľnej alebo viditeľnej ujmy na zdravi alebo telesného poškodenia poisteného v dôsledku úrazu.

Výška úrazového odškodnenia sa určí ako percento z poistnej sumy dohodnutej pre úrazové odškodnenie. Toto percento bude stanovené podľa osobitných zásad a
tabuliek pre hodnotenie telesných poškodeni v úrazovom poistení Unionu platných v čase vzniku poistnej udalosti.
Oceňovacie tabuľky sú doplňované a menené v závislosti na vývoji lekárskej vedy a lekárskej praxe. V prípade, ak telesné poškodenie nie je uvedené v oceňovacich
tabuľkách, bude poistné plnenie vylúčené s výnimkou špecifických pripadov, ktoré Union uzná ako príbuzné s telesnými poškodeniami uvedenými v oceňovacich
tabuľkách.
Pois!ník alebo oprávnená osoba majú právo kedykoľvek nahliadnul' do oceňovacích tabuliek. '\
Ak v lekárskej správe nie je jednoznačne stanovená diagnóza telesného poškodenia spôsobeného úrazom, má Union právo určil' lekára, ktorý stanoví jednoznačnú
diagnózu. '
Ak poistenému vznikne následkom jedného úrazu niekoľko telesných poškodeni, bude sa poistné plnenie vzťahovať na to telesné poškodenie, ktoré je hodnotené
pajvYŠŠím percentom určeným podľa oceňovacich tabuliek. I -,
Poistený má nárok na poistné plnenia najviac za dva úrazy, ktoré nastanú Polčas jedného poistného obdobia. .J

Poistenému nevzniká nárok na poistné plnenia za také telesné' poškodenia, ktoré vznikli až následne po úraze ako dôsledok prim~rnYCh teleSných~poškodeni, tj.
nevznikli bezprostredne pri úraze ako priamy dôsledok úrazu.

Hlásenie a vybavovanie poistných udalosti
Union zlikviduje poistnú udalosI' v súlade s ustanoveniami VPPÚP, OD PV, OD PZ a ustanoveniami tejto poistnej zmluvy, a vyplati poistné plnenie v prípade trvalých
následkov úrazu poisteného a úrazového odškodnenia deti poistenému, poistné plnenie v prípade krádeže veci žiakov poistenému a poistné plnenie v prípade smrti
poisteného v dôsledku úrazu podľa čl. 17 VPPÚP oprávneným osobám (§ 817 Občianskeho zákonníka), poistné plnenie v prípade zodpovednosti žiaka za škodu
poistníkovi.

V prípade poistenia úrazu oznámi poistník aíebo poistený (alebo prípadne zákonný zástupca v pripade, že v deň oznámenia úrazu nie je poistený spôsobilý na právne
úkony) poistnú udalosť Unionu na tlačive "Oznámenie o úraze" spolu s vyplnenou Správou ošetrujúceho lekára (2. strana tlačiva) po ukončeni liečby úrazu. Poistnik
(zástupca školy) svojím podpisom potvrdi, že dieťa, ktoré úraz utrpelo bolo v čase úrazu poisteným (žiakom školy).

K uplatneniu nároku na poistné plnenie z úrazového poistenia je nutné splnil' povinnosti uvedené v článku 8 ods. 4 VPP ÚP.
Tlačivo "Oznámenie o úraze" spolu so Správou ošetrujúceho lekára je potrebné zaslal' na adresu: Union poisťovňa, a.s., Likvidácia poistných udalosti, Bajkalská 29/A,
813 60 Bratislava 1.
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Všeobecné ustanovenia
Práva a povinnosti poisťovateľa a poisteného / poístníka sú uvedené v právnych predpisoch poistných podmienkach a tejto poistnej zmluve.
Osoba, ktorá s Union uzavrela poistnú zmluvu, svojím podpisom potvrdzuje, že jej bol(i) pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých
zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.

Poistený, poistník ani oprávnená osoba sa nepodieľajú na výnosoch Unionu.
Výška odkupnej hodnoty pri predčasnom ukončeni zmluvy sa v súlade s § 788 ods. 2 písm. f) Občianskeho zákonníka dojednáva na O EUR.
Prijmy poisťovateľa, poisteného a oprávnených osôb z poistnej zmluvy podliehajú zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky. Zákon Č. 595/2003 Z.z: o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ustanovuje, ktoré plnenia z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov,
ako aj odpočítateľné položky, resp. iné 1aňové náleŽitosti týkajúce sa poistenia. \
Poistník, poistený alebo oprávnená osoba podávajú sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb Union poisťovne, a.s. písomnou formou na ktoromkoľvek jej pracovisku. O
výsledku vybavenia st'ažnosti bude osoba podávajúca st'ažnost' informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia sťažnosti. Ak vybavenie sražností bude trvať dlhšie, ako
je uvedené v predchádzajúce] vete, bude o tejto skutočnosti osoba podávajúca sťažnosť písomne informo~aná.

Osobitne sa dojednáva, že poisteni" móže vypovedal' podľa § 800 ods.2 Občianskeho, zákonníka ktorákoľvek zmluvná strana (poistník i Union) do dvoch mesiacov po
uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplyputím poistenie zanikne, '

Od chý Ine od čl. 15 ods. 6 VPP ÚP sa dojednáva, že poistenie nezanikne smrťou] poistenej osoby.'- ~
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Ochrana osobných údajov



3.

Isúlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení poistník a poistený (ďalej len ,dotknuté osoby') poukázaním
poistného potvrdzujú, že boli pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámení o podmienkach a rozsahu spracúvania poskytnutých osobných údajov a to najmä, že:
Prevádzkovateľom informačného systému je poist'ovateľ - Union poist'ovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava SR, IČO: 31322051, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl.c.383/B a sprostredkovaterom je osoba uvedená v poistnej zmluve ako sprostredkovateľ.
Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poist'ovacej činnosti podľa zákona Č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,zákon o poist'ovníctve").
Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu podľa § 47 zákona o poisťovníctve: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný
pobyt, rodné čislo, dátum narodenia, štátna príslušnost', druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty a osobné
údaje z dokladu totožnosti. V prípade, ak sa spracúvajú ďalšie osobne údaje napríklad v rozsahu údajov týkajúcich sa zdravia, tieto sú spracúvané na základe
písomného súhlasu dotknute] osoby. ,

Dotknutými osobami sú najmä: p6istený, poistník, osoba oprávnená na prijatie poistného plnenia v prípade smrti poistenej osoby, poškodený.
Osobné údaje, pri ktorých nie je vyznačená ich nepovinnost', sú povinnými údajmi v zmysle zákona o poisťovnictve a Občianskeho zákonníka a ich poskytnutie je
podmienkou uzavretia poistnej zmluvy,
Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretim osobám, okrem pripadov, ak túto povinnost' ukladá osobitný zákon.
Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktorým môžu byť poskytnuté ich osobné údaje, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Unionom a
príslušným obchodným partnerom:
Union oznamuje poistníkovi, že osobné údaje uvedené v poistnej zmluve môžu byť poskytnuté:
- spoločnostiam, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s korešpondenciou medzi Unionom a dotknutými osobami: Direct Marketing a.s., Vlčie hrdlo 61, 821 07

Bratislava, IČO: 31377793, Tatra Billing, s.r.o., Hodžovo námestie 3,81106 Bratislava, IČO: 35810572 a IteIIa Information s.r.o, Elektrárenská 4, 83104 Bratislava,
IČO: 44352557,
- spoločnostiam, ktoré konajú za a v prospech Unionu v súvislosti s uplatňovanim práv vo vzťahu k poistnikovi vyplývajúcich z poistnej zmluvy: Intrum Justitia

Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35831154, INKASO Pohľadávok, spol. s r.o., Jirásl<ova 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36039039, M.B.A. Financie
s.r.o., Vysoká 19, 811 06 Bratislava, IČO: 36754 404 a EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35724803,

- externému auditorovi Prevádzkovateľa PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.oJ, Námestie 1. mája 18, 81532 Bratislava, IČO: 35739347.

(V priebehu trvania poistnej zmluvy môže dôjsť k zmene spoločností uvedených vyššie, pričbm aktuálny zoznam týchto spoločností a oznámenie o
zmenách sú uvedené na internetovej stránke Unionu (Union poist'ovne, a.s.)) ,
Osobné údaje nebudú zverejnené.
Osobné údaje môžu byť predmetom prenosu do tretích krajin len v prípade, ak tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ich
ochrany. Union predpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov do krajin Európskej únie, krajin, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom
priestore, a Švajčiarska (osobám uvedeným v bode 7 týchto informácii).

Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti_vyžadovat' od Unionu:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme infonnácie o spracúvani osobných údajov v informačnom systéme Unionu v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa,
identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr.
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnút' osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak Union spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie
strany, okruh prijemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania 6perá~ií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie 'o zdroji, z ktorého ziskal jej osobné údaje na spracúvanie.
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadat' o ich
vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutim času jeho platnosti, ak Union spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej
osoby.
Práva dotknutých osôb podľa bodu 10.1 písm. e) a f) je možné obmedzit', len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo by jeho uplatnenim bola
porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Dotknuté osoby na základe bezplatnej pisomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú právo u Unionu kedykoľvek namietat' voči spracúvaniu
osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v zákone o poisťovníctve a žiadat' o ich likvidáciu,
Dotknuté osoby majú právo na základe pisomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u Unionu namietat' a nepodrobiť sa rozhodnutiu Unionu,
ktoré by malo pre ne právne úči~ky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných
údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať Union o preskúmanie vydane~ rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Union je
povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rqzhodnutia budú mat' zamestnanci Unionu. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia
Uni~n informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:
a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadost' podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne
doručiť Unionu najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápísnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej
osoby; kópiu zápisnice je Union povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) tohto bodu.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podat' Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilost' na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatnit' zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
Dotknuté osoby majú právo požiadat' o preukázanie totožnosti ošoby poverenej získavaním osobných údajov.
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Vyhlásenie poistníka
Vyhlasujem, že som písomne splnomocnený osobami, uvedenými v poistnej zmluve ako poistené osoby resp. ich zákonnými zástupcami na poskytnutie ich osobných
údajov do poistnej zmluvy a na udelenie súhlasu s ich spracovaním na účel vymedzený v bode 2 tohto článku. Súhlas poistených osôb je daný na dobu neurčitú a je
možné ho kedykoľvek písomne odvolal'. Odvolanie nemá spätné účinky. účinky. Som si vedomý zodpovednosti v zmysle § 16 odsek 1) Zákona o ochrane osobných
údajov za pravdívosť poskytnutých osobných údajov.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jedno vyhotovenie.2.
~

Spôsob platenia poistného jednorázovo

Poistné obdobie l od 1.9.2014 do 30.6.2015

Počet žiakov 638

Poistné v ooistnom obdobi soolu v EUR ',1< 612,48
Dátum splatnosti ooistného 01.Q9.2014 ,

Forma platenia poistného I i / prevodnvrn prikazom
Bankové spojenie I tu 6600547090/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
Variabilný symbol I 11-12045

Dňa: Dňa 2<6. Qu~~
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Z61dodná škola
---,~Ia 1_~~2/3, Zvolen

pečiatka a podpis oistnika
Mgr. Ondrej K ka

-... .
ťJ s'J,~ •

....R:, ...."...: ..O~~~~~VtlllB!~~ť
pečiatka a podpis poisťovateľa
Bc. Jozef Vadkerty

U095

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR Č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov
príjem / použitie / právny úkon) / iný úkon majetkovej povahy /
Pripravovaná finančná operácia:
a) je - niejé v súlade so schváleným rozpočtom s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,

s osobitnými predpismi, s uzatvorenými zmluvami, s rozhodnutiami, s internými predpismi riadenia
o hospodárení s verejnými prostriedkami

b) spÍňa - ne§.phla podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Zodpovedný zamestnanec: Dátum: .2 s .8. -17 Podpis:

,)8.8. 1'1 -
Dátum: Podpis:Schválil:

\
---Z6klndrl-Ó škola

\. Rčzuso 1672/3, Zvole"
- 1 -



Príloha Č. 1 k poistnej zmluve Č. 11-12045= o i s t o v ň a

Celkové poistné na poistnej zmluve:
Počet poistených osôb:
Poistnik:
Vypracoval:

612,48 EUR
638
Základná škola, M. Rázusa 1672/3,96001 Zvolen
Mgr. Ondrej Kanka

Menný zoznam poistených osôb
Por. Meno a priezvisko Rodné číslo 1 Adresa bydliska Poistné v
č. dátum narodenia EUR
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Ochrana osobných údajov:
1. Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej činnosti podľa Zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
2. Vyhlásenie poistnika v zmysle ZákorIa NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov: Vyhlasujem, že som písomne splnomocnený
osobami, uvedenými v tomto' zozname ako poistené osoby resp. ich zákonnými zástupcami na poskytnutie ich osobných údajov do poistnej
zmluvy a na udelenie súhlasu s Ich spracovaním na účel vymedzený v bode 1. Súhlas poistených osôb je daný na dobu neurčitú a Je možné
ho kedykoľvek písomne odvolať Odvolanie nemá-spätné ÚČinky. ÚČinky. Som SI vedomý zodpovednosti v zmYS~ýodsek ~c'fň&o Iko\a

( -: I ~so 1672/3, Zvolen
Dátum vystavenia. .. . Pečiatka a podpis poist ~.. -1-

. . --Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava, ICO 31 322051, OIC 2020800,353, zapísaná v Obct)Odno~:ri Okresného
súdu Bratislava l, odd. Sa, vl.č.: 383/B (



Príloha č. 2 k poistnej zmluve č. 11-12045

Vyhlásenie poistníka o udelení súhlasu na poskytnutie osobných údajov

Dolu podpísaný/á Mgr. Ondrej Kanka číslo Oh.. .....som oprávnený/á za poistníka -
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen, ICO:3To"d8421 vyhlásiť, že v zmysle § 11
Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajo~ bol poistníkovi udelený súhlas poistených osôb,
resp. ich zákonných zástupcov na poskytnutie osobných údajov poistených osôb uvedených v
zozname zo dňa 1.9.2014 do 30.6.2015 pre účely poistenia v zmysle poistnej zmluvy Č. 11-12045.

oj

Q :Z(;ole~v v J8,,'iS.1ftV dna .

uldadná iko\o
".4 ~ 1672/3, Zvolen

- 1_

. ~- .
Mgr. onayej Kal~<>

I I l

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, SR, ICO 31 322 051/DIČ 20 20 800 353, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. Č. 383/B
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SPoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl. Č. 383/B

Union poísťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
81360 Bratislava
IČO:31322051
DIČ:2020800353

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
I

HROMADNÉHO ÚRAZOVÉHO POISTENIA-102,115, 116, 117, 118
Informácie o poisťovatel'ovi
1. Obchodné meno a právna forma poisťovatel'a: Union poisťovňa, a.s. (ďalej len .poíst'ovatel"), akciová spoločnosť
2. Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovatel'a: Slovenská republika
3. Sídlo poisťovatel'a: Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava

Charakteristika poistnej zmluvy
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poístnej zmluve (poistný produkt):

Hromadné úrazové poistenie (produkty 102, 115, 116, 117, 118)
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť v poistnej zmluve (poistný produkt), a to najmä:
a) poistné riziká:

Poistné riziká pre dospelých
trvalé následky úrazu
smrť v dôsledku úrazu
denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu
bolestné v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu

Poistné riziká pre deti
trvalé následky úrazu
smrť v dôsledku úrazu
úrazové odškodnenie
bolestné v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu
denná dávka za čas nevyhnutného liečenia úrazu
poistenie vecí žiakov pre prípad odcudzenia
zodpovednosti žiaka za škodu spôsobenú škole

b) všeobecná charakteristika poistného plnenia:

trvalé následky úrazu - v prípade trvalých následkov úrazu poisťovatel' vyplatí poistenému alebo poistenému dieťaťu vyplatené
percento z dojednanej poistnej sumy podl'a rozsahu telesného poškodenia;

smrť.lCdôsledku úrazu - v prípade úmrtía poisteného v dôsledku úrazu počas poistnej doby vyplatí poisťovatel' oprávnenej osobe
dojednanú poistnú sumu;

denné odškodné počas hospitalizácie .lCdôsledku úrazu - poisťovatel' vyplatí poistenému denné odškodné za každý kalendárny
deň, počas ktorého bude v dôsledku úrazu hospitalizovaný, najviac však za 365 dní hospitalizácie v priebehu dvoch rokov odo
dňa vzniku úrazu;

úrazové odškodnenie - v prípade vzniku telesného poškodenia poisteného dieťaťa v dôsledku úrazu poisťovatel' vyplatí
poistenému dieťaťu úrazové odškodnenie, ktoré sa určí ako percento z poistnej sumy dohodnutej pre úrazové odškodnenie detí;

bolestné .lCprípade hospitalizácie .lCdôsledku úrazu - poisťovatel' vyplatí poistenému 2% z poistnej sumy dohodnutej pre prípad
trvalých následkov úrazu, ak trvala nevyhnutná hospitalizácia poisteného najmenej 15 dní;

denná dávka za čas nevyhnutného liečenia úrazu - poisťovatel' vyplatí poistenému denné dávky za čas nevyhnutného liečenia
úrazu, ak čas nevyhnutného liečenia úrazu dosiahne aspoň 8 kalendárnych dní;

poistenie vecí žiakov l2!&. prípad odcudzenia - poisťovatel' poskytne poistné plnenie poistenému za odcudzenie alebo poškodenie
hnutel'ného majetku poisteného;

zodpovednosti žiaka za škodu spôsobenú škole - poisťovatel' poskytne poistné plnenie v prípade zodpovednosti poisteného za
škodu spôsobenú tretej osobe počas výchovno-vzdelávacieho procesu v škole alebo v školskom zariadení.



- -
Podrobné podmienky pre určenie rozsahu poistného plnenia pre jednotlivé riziká sú uvedené vo Všeobecných
poistných podmienkach pre úrazové poistenie (ďalej len "VPP UP"), Osobitných dojednaniach poistenia vecí žiakov pre
prípad odcudzenia ku VPP ÚP (ďalej len "OD PV" ), Osobitných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti žiaka za
škodu ku Všeobecným poistným podmienkam pre úrazové poistenie VPP ÚP (ďalej len "OD PZ") a v poistnej zmluve.

c) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovatel'ovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovatel'
oprávnený poistné plnenie znížiť:
Poisťovatel' neposkytne poistné plnenie podľa článku 14 VPP UP. Poisťovatel' je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť,
ak dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná (článok 15 ods. 4 VPP UP). Poisťovatel' ďalej
neposkytne poistné plnenie podl'a čl. 1 a čl. 2 ods. 2 OD PV a podľa čl. 3 OD PZ.

Prjpady, kedy má poisťovatel' právo znížiť poistné plnenie sú uvedené v článku 13, článku 16 ods. 6 a článku 17 ods. 2 VPP UP
a článku 5 ods. 4 OD PV.

3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenía poistného:
Ak poistné za prvé poistné obdobie alebo za jednorazové poistné obdobie nie je nezaplatené do 3 mesiacov, poistenie zanikne.
To platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Ak poistné za ďalšie poistné obdobie nie je nezaplatené do jedného mesiaca odo
dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie, postenie zanikne uplynutím príslušnej lehoty

4. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedanía poístnej zmluvy:
Poisťovatel' môže odstúpiť od poistnej zmluvy podl'a článku 15 ods. 4 VPP UP. V zmysle článku 15 ods. 1 VPP UP môže poistnú
zmluvu vypovedať poistník alebo poisťovatel' do 2 mesiacov po jej uzavretí. Poistenie môže vypovedať poistník ku koncu
poistného obdobia (v zmysle článku 15 ods. 2 VPP UP), výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie
môže byť ukončené písomnou dohodou podľa článku 15 ods. 7 VPP UP.

5. Spôsob vybavovanía sťažností:
Sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb poisťovatel'a sa podávajú písomnou formou na ktoromkol'vek jej pracovisku. O výsledku
vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia sťažnosti. Ak vybavenie
sťažnosti bude trvať dlhšie ako je uvedené v predchádzajúcej vete, bude o tejto skutočnosti osoba podávajúca sťažnosť písomne
informovaná.

Upozornenie poistníka
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej
zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo
sprostredkovaní poistných produktov.
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POTVRDENIE O ZVEREJNENí ZMLUVY
alebo DODATKU k ZMLUVE

Hromadného úrazového poistenia žiakov

Identifikačné údaje účastníkov zmluvy:
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava
IČO: 31 322 051
(ďalej len .poist'ovateí")

a

Základná škola
M. Rázusa 1672/3
Zvolen 960 01
IČO: 37888421
(ďalej len .poistník")

Poistník týmto v zhode s ust. § 5a ods. 7 zákona Č. 211/2000 Z. z.
potvrdzuje zverejnenie

poistnej zmluvy Č. 11-12045 uzavretej dňa 28.08.2014 medzi poistníkom a poisťovatel'om na

predmet zmluvy: Hromadné úrazové poistenie žiakov

Popis predmetu zmluvy: Hromadné úrazové poistenie žiakov

Hodnota predmetu zmluvy:
Poistné pre žiaka za prvé poistné obdobie
Poistné v prvom poistnom období za všetkých poistených spolu
Ročné poistné za jedného poisteného
Poistné v druhom a ďalšom poistnom období za všetkých poistených spolu

0,96 EUR
612,48 EUR
0,96 EUR
612,48 EUR

Dátum zverejnenia zmluvy:

Vo Zvolene, dňa 28.08.2014

Zóki9doo Ikola
u R~ 1672/3, Zvolen

L
POdPISaT-u-r--_Jíka

Za poisfovateľa prevzal

dňa: _



J]nion,...........---
Poisťovňa

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE~--------------------------

Platné od 1.1.2009

Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Pre zmluvné úrazové poistenie, ktoré uzaviera Union poisťovňa,

a. s. (ďalej len "Union"), platia príslušné ustanovenia Občianskeho

zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre úrazové pois-

tenie (ďalej len "VPP ÚP") a poistná zmluva.

Článok 2
Výklad pojmov

Poistnik - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú

zmluvu s Unionom a je povinná platiť poistné.

Poistený - fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa úrazové

poistenie vzťahuje. Poistený a poistník môže byť tá istá osoba.

Poistná doba - doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.

Poistné obdobie - obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré

sa platí bežné poistné.

Poistné - finančná čiastka, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorú

musí poistník zaplatiť Unionu za finančné krytie rizika.

Poistné plnenie - finančná náhrada, ktorú je podl'a týchto VPP ÚP

a poistnej zmluvy Union povinný vyplatiť v prípade poistnej udalosti.

Poistná suma - suma dohodnutá v poistnej zmluve pre určenie

výšky poistného plnenia.

Oprávnená osoba - fyzická alebo právnická osoba určená v poist-

nej zmluve, ktorej má vzniknúť právo na poistné plnenie v prípade,

že poistnou udalosťou je smrť poisteného. Ak nie je takáto oso-

ba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo

na plnenie, potom je oprávnenou osobou osoba určená v § 817

ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.

Článok 3
Poistná zmluva

1. Poistná zmluva a dodatky k nej musia mať písomnú formu.

2. Poistná zmluva je uzavretá, keď je podpísaná oboma zmluvnými

stranami.

3. V poistnej zmluve sa dohodnú podl'a článku 4 riziká, na ktoré sa

poistenie vzťahuje.

Článok 4

Rozsah poistenia

Ak dôjde k poistnej udalosti, Union poskytne poistné plnenie v roz-

sahu týchto VPP ÚP a podmienok dohodnutých v poistnej zmluve
v prípade:

a) trvalých následkov úrazu poisteného (čl. 16),

b) smrti poisteného v dôsledku úrazu (čl. 17),

c) hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu (čl. 18, 19).

Článok 5

Definícia úrazu

1. Za úraz sa považuje pre účely týchto VPP ÚP udalosť nezávislá
od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a nepreruše-
ným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnim-
kou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok,
spôsobila objektívne zistitel'né alebo viditel'né ujmy na zdraví,
telesné poškodenie alebo smrť.

2. Za úraz sa nepovažujú:
a) samovražda alebo pokus o ňu,
b) úmyselné spôsobenie ujmy na svojom zdraví,
c) infarkt myokardu,
d) akútna cievna mozgová príhoda,
e) choroby z povolania,
f) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
g) vznik a zhoršenie prietrží (hernií),
h) vznik nádorov každého druhu a pôvodu,
i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov šlachových pošiev,

svalových úponov, klbových vačkov a epikondilitíd,
j) patologické zlomeniny.

Článok 6
Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je úraz, ktorý utrpí poistená osoba počas poist-

nej doby a na základe ktorého podl'a týchto VPP ÚP vzniká právo na

poistné plnenie, pokial' nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 7

Územná platnosť

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré poistená osoba utr-

pí kdekoľvek vo svete, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.

Článok 8
Povinnosti poistnika a poisteného

1. Poistník aj poistený (alebo jeho zákonný zástupca) sú povinní

pred uzavretím zmluvy pravdivo a úplne odpovedať na otázky

Unionu.

2. Pri porušení povinnosti uvedenej v ods. 1 je Union oprávnený

odstúpiť od poistnej zmluvy alebo odmietnuť poistné plnenie

v celom rozsahu za podmienok uvedených v § 802 Občianske-

ho zákonníka.

3. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je povinný:

a) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nezanedbať

povinnosť urobiť opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva,

b) oznámiť Unionu zmenu pracovnej alebo pravidelne vykonáva-

nej záujmovej činnosti, aby mohla byť poistná zmluva zmene-

ná.

4. Poistený (alebo jeho zákonný zástupca) je po úraze povinný:

a) vyhľadať lekársku pomoc, v liečení postupovať podl'a poky-

nov lekára a dbať na to, aby sa následky úrazu nezväčšili,

• tel.: 0850 111 211 • www.union.sk Člen skupin Achmea



b) bez zbytočného odkladu Unionu písomne oznámiť vznik úrazu,

c) lekárskou dokumentáciou preukázať vznik úrazu v čase pois-

tenia,

d) podrobiť sa vyšetreniu lekára, ktorého určí Union

e) vyplniť formuláre a predložiť lekárske nálezy, o ktoré Union

požiada,

f) predložiť Unionu potvrdenie od polície, ak okolnosti, za kto-

rých došlo k úrazu, vyšetrovala polícia.

5. Poistník je povinný platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej

zmluve.

Článok 9
Povinnosti Unionu

1. Union je povinný poskytnúť v prípade poistnej udalosti poistné

plnenie do 15 dní po ukončení vyšetrovania potrebného na zis-

tenie rozsahu Unionu plniť, maximálne do výšky poistnej sumy

uvedenej v poistnej zmluve.

2. Skutočnosti, o ktorých sa Union dozvie pri zisťovaní zdravotné-

ho stavu poisteného, smie použiť len pre účely poistenia, okrem

výnimiek stanovených vo všeobecne záväzných právnych pred-

pisoch.

Článok 10
Platenie poistného

1. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, poistník je povinný

uhradiť poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové

poistné pri uzavretí poistenia, najneskôr však v deň, ktorý je uve-

dený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Bežné poistné je

splatné v prvý deň poistného obdobia.

2. V individuálnej poistnej zmluve je možné dohodnúť poistné

obdobie ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné.

3. Union má právo na úroky z omeškania, pokial' je poistník v omeš-

kaní s platením poistného.

4. Poistné je splatné v mene platnej na území Slovenskej republi-

ky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

5. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je uhradené v plnej výške.

Článok 11
Nepoistitel'né osoby

Poistiť nie je možné osobu, ktorá v čase dojednávania poistenia

a) je čiastočne alebo celkom odkázaná na opateru inej osoby,

b) trpí psychickými poruchami,

c) je infikovaná vírusom HIV,

d) je dlhodobo (viac ako 3 mesiace) práceneschopná,

e) trpí epilepsiou,

f) je závislá na alkohole a drogách,

g) je uznaná invalid nou s poklesom schopnosti vykonávať zárob-

kovú činnosť o viac ako 70% v porovnaní so zdravou fyzickou

osobou podl'a platných predpisov o sociálnom poistení,

h) je profesionálnym športovcom.

Článok 12
Poistné plnenie

1. Nárok na poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu

a hospitalizácie v dôsledku úrazu má poistený.
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b) ak poistený poruší povinnosti uvedené v článku 8 ods. 3 a 4, :onodnutá ~ p~

podl'a toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povin- rv'jm dňOrnn,

nosti poskytnúť poistné plnenie, Pen·
c) ak došlo k úrazu v dôsledku požitia návykových alebo toxických . lan

, po\stenle
latok, 1. . il<.aleb

d) ak došlo k úrazu následkom požitia alkoholu a ak v čase vzniku pOIstn é\1O0\
úrazu mal poistený 1,5 promile alebo menej alkoholu v krvi. pOIstn

po\sten\e l~
3. . ob

po\stne

do troch I

nebolo la'

Un\onu p

nutim pri

po\stnér

4. Union má právo znížiť poistné plnenie o dlžné poistné.

Článok 13
Zníženie plnenia

Článok 14

Vylúčenia z poistného plnenia

1. Union neposkytne poistné plnenie za:

a) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov,

ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,

b) zhoršenie už existujúcej choroby následkom úrazu,

c) úrazy, ktoré sa týkajú častí tela postihnutých vrodenými alebo
vývojovými vadami,

d) úrazy, ktoré nastanú v dôsledku poruchy alebo straty vedo-

mia, porážky, epileptického záchvatu alebo iných kŕčových

záchvatov, ktoré postihnú celé telo.

4. po\sten

odm\et

lá\<.onl

5. po\stl

6. PO\S'
ve d2. Ďalej Union neposkytne poistné plnenie za úrazy poisteného:

a) v súvislosti s jeho úmyselným konaním, pre ktoré bol súdom

uznaný za vinného pre trestný čin,

b) v dôsledku duševnej poruchy,

c) v dôsledku užitia omamných alebo toxických látok alebo lie-

kov bez lekárskeho predpisu poisteným,

d) v dôsledku občianskych nepokojov, štrajkov, porušenia pod-

mienok stanného práva alebo vojnových udalostí,

e) v dôsledku nukleárneho žiarenia (úraz spôsobený priamo

alebo nepriamo jadrovou energiou),

f) v dôsledku vedenia dopravného prostriedku poisteným

(motorové vozidlo, motocykel atď.) bez platného predpísané-

ho vodičského oprávnenia,

g) v akýchkol'vek rýchlostných pretekoch motorových alebo

bezmotorových dopravných prostriedkov (cestných, vod-

ných, vzdušných), ako aj v príprave na preteky, ak sa v poist-

nej zmluve nedohodlo inak,

h) pri lyžovaní alebo snowboardingu mimo vyznačených trás,

i) pri plávaní, člnkovaní, surfovaní a pod. v zakázaných vodách

(v mori pri vyhlásení zákazu kúpania),

j) pri potápaní, ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak,

k) pri horolezeckých výstupoch alebo zostupoch, ak sa v poist-

nej zmluve nedohodlo inak,

7. po\

l.



Oistenéh
o v dôsledkočas aktívneho výkonu služby v ozbrojených silách inej

rajiny ako Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve
tnej na ' " k

J uzemí SI tanovene lna ,
ohodnuté inak. o~)očas letu poisteného ako pilota alebo ako člena posádky

dlžné' alebo ako pasažiera v súkromnom, vojenskom alebo v akom-
POistné l' k' l' dl b ,. ôb' co ve Inom type leta a ez opravnerua na prepravu oso ,

ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak,

ku ktorým došlo následkom požitia alkoholu a ak v čase vzni-

ku úrazu mal poistený viac ako 1,5 promile alkoholu v krvi.

nie právnená osoba nemá právo na poistné plnenie, ak spôsobi-

,dalosti zamest poistenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bola

t, ktoré by zna ~dom uznaná za vinnú.
mf

uveden'
, av pois

na do Vzniku P<

omere Poistné
o Platené P

. o z'
RIZikové sku ~oistenie zanikne uplynutím osemdennej výpovednej lehoty, ak

Ppoistník alebo Union vypovie poistnú zmluvu písomne do dvoch

ku 8 Ods. 3 a mesiacov po jej uzavretí, a ak je možnosť takejto výpovede

zsah jeho P .dohodnutá v poistnej zmluve. Výpovedná lehota začína plynúť
OVI

prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej stra-

lebo toxick' ne.yc

• Poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak
~ case vznikl poistník alebo Union najneskôr šesť týždňov pred uplynutím

o u v krvi. poistného obdobia písomne poistenie vypovie.

Článok 15

Zánik poistenia

!. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného, ak poistné za prvé

poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené

do troch mesiacov alebo poistné za ďalšie poistné obdobie

nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy

Unionu poistníkovi na jeho zaplatenie. Poistenie zanikne uply-

nutím príslušnej lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená iba časť

poistného.

ialebo 4. Poistenie zanikne tiež odstúpením od poistnej zmluvy alebo

odmietnutím poistného plnenia podl'a § 802 Občianskeho

zákonníka.vedo_

oVých
6. Poistenie zanikne uplynutím poistnej doby.

6. Poistenie zanikne smrťou poisteného, ak nie je v poistnej zmlu-

ve dohodnuté inak.

7. Poistenie zanikne písomnou dohodou zmluvných strán.

/ie- Druhá časť
OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu

1. Trvalé následky úrazu, ak je toto riziko dohodnuté v poistnej

zmluve, sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku (365 dní) odo

dňa úrazu. Union vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zod-

povedá rozsahu trvalých následkov.

2. Rozsah trvalých následkov určí Union v spolupráci s lekárom

podl'a oceňovacich tabuliek, do ktorých má poistený právo

v Unione nahliadnuť. Pre určenie rozsahu trvalých následkov

je rozhodujúce, v akom rozsahu bola z lekárskeho hl'adiska

obmedzená telesná funkčnosť poisteného.

3. Výška poistného plnenia sa určí percentuálne z poistnej sumy

dojednanej pre prípad trvalých následkov úrazu. Percentuálna

výška poistného plnenia zodpovedá rozsahu trvalých následkov,

ak nie je v poistnej zmluve dohodnutý iný spôsob určenia jej
výšky.

4. Ak je rozsah trvalých následkov úrazu z lekárskeho hľadiska jed-

noznačne určený, vyplatí Union poistné plnenie do 15 dní po

skončení šetrenia nutného k stanoveniu jeho rozsahu.

5. V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov,

celkový rozsah trvalých následkov sa určí súčtom rozsahov pre

jednotlivé druhy trvalých následkov, maximálne však do výšky

100%.

6. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, kto-

rého funkčnosť bola znížená z akýchkol'vek príčin už pred týmto

úrazom, Union svoje poistné plnenie zníži o rozsah funkčného

postihnutia pred úrazom.

Článok 17

Poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu

1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, v prípade smrti poistené-

ho v dôsledku úrazu vyplatí Union oprávnenej osobe poistnú

sumu pre prípad smrti.

2. Ak oprávnenej osobe vznikol nárok na plnenie a Union už pred-

tým vyplatil poistné plnenie za trvalé následky toho istého úrazu,

je Union povinný vyplatiť len rozdiel medzi poistnou sumou pre

prípad smrti v dôsledku úrazu a už vyplateným poistným plne-

ním za trvalé následky úrazu.

Článok 18

Denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu

1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, vyplatí Union denné

odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu za každý

kalendárny deň, počas ktorého bol poistený v dôsledku poist-

nej udalosti hospitalizovaný, ak je hospitalizácia z lekárskeho

hl'adiska nutná.

2. Výška denného odškodného sa dohodne v poistnej zmluve.

3. Denné odškodné sa vyplatí najviac za 365 dní hospitalizácie

v priebehu 2 rokov odo dňa úrazu. K uplatneniu nároku na

denné odškodné je nutné predložiť potvrdenie zdravotníckeho

zariadenia o dížke hospitalizácie a priebehu liečby s uvedením

diagnózy.

4. Za hospitalizáciu sa považuje pobyt v zdravotníckych zariade-

niach, v ktorých je poistenému poskytovaná opatera pod stálym

lekárskym dozorom.

5. Za hospitalizáciu sa nepovažuje pobyt v kúpeľoch, ozdravov-

niach, liečebniach tuberkulózy, nervových a psychiatrických

liečebniach, domovoch dôchodcov, domovoch opatrova-

tel'ských služieb, ústavoch pre dlhodobo chorých, hospitalizá-

cia, iba z dôvodu vykonávania rehabilitácie.

6. Poistné plnenie bude vyplatené po skončení hospitalizácie.

Celkový počet dní hospitalizácie sa určí počtom polnoci hospi-

talizácie.

Článok 19

Bolestné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu

Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, vyplatí Union jednorazové

bolestné vo výške 2% z poistnej sumy, dohodnutej pre prípad

trvalých následkov úrazu, ak v dôsledku poistnej udalosti trvala

tr



nevyhnutná hospitalizácia poisteného nepretržite najmenej 15 dní

v priebehu jedného roka odo dňa vzniku úrazu.

Tretia časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

1. Od ustanovení týchto VPP ÚP sa možno v poistnej zmluve

odchýliť, s výnimkou článku 1, 2 a 6.

2. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy rozhoduje príslušný

súd v Slovenskej republike.

3. Pre doručovanie písomností platí, že povinnosť doručiť pis«

nosť je splnená dňom, keď ju adresát prevezme, odrnietr,

prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane

ako nedoručenú. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú

v poistnej zmluve.

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie boli

schválené predstavenstvom Union poisťovňa, a.s. dňa 28.10.2008

(zápisnica č. 2008/37 bod 3) a nadobúdajú účinnosť dňom

1.1.2009.

Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, SR, Tel.: 0850111 211, Fax: 02/536 31 111
IČO: 31322051, DIČ: 2020800353, IČ DPH: SK2020800353, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. Č. 383/B

A 100-000.Q4/0712/ 53-200056



RESPECT

Záznam z rokovania
finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

s profesionálnym klientom pred uzatvorením/zmenou poistnej zmluvy
podl'a 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: Valava 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:
MALFINIO, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Tehelná 2079/3, Zvolen 960 01, IČO: 47029919
Zapísaný v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska pod číslom: PFA 168983
Konajúci: Ing. Roman Fician - konatel'
(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'
(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 žiakov
2. Základná špecifikácia požiadaviek a potrieb klienta v rámci poisťovaného rizika:
úrazové poistenie žiakov na riziká : trvalé následky v dôsledku úrazu, smrť
poisteného v dôsledku úrazu, úrazové odškodnenie detí
- požaduje klient nejaké špeciálne požiadavky a potreby vo vzťahu na poistnú zmluvu?
X nie o áno, ide o tieto špeciálne požiadavky a potreby: .
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 polsťovnl, a.s, keďže má
skúsenosti so spomínaným produktom poistenia
- porovnávané poistné produkty:
5. Sprostredkovaný poistný produkt: Úrazové poistenie žiakov PZ č. 11-12045
poisťovňa: Komunálna poisťovňa, a.s.
6. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich s poistným produktom:
- jednorázové poistné - výška: 612,48 (eur) - splatnosť: 01.09.2014
7. Osobitné upozornenia: ------------------------------------------------------

Podl'a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") klient týmto udel'uje finančnému agentovi výslovný súhlas
so spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v sektore
poistenia alebo zaistenia a zároveň podl'a ust. § 10 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov klient udel'uje
samostatnému finančnému agentovi výslovný súhlas s poskytovaním a sprístupnením jeho osobných údajov
osobám, ktoré konajú za a v prospech poisťovní v súvislosti s poskytovaním finančného sprostredkovania
v sektore poistenia alebo zaistenia, ako aj podríadenýrn finančným agentom finančného agenta a spoločnosti

Príloha č. 13 k OS 5/2013
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Respect SK, s.r.o., so sídlom Valova 38, 921 01 Piešťany, IČO: 36727 lOS, 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 podl'a 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.

Vo Zvolene, dňa 28.08.2014

/ll , \dadná škela
ZÓ 672/3 l'lo\en

M. Ráz~ '.,. '

, 7 7
k' ntfinančn/agent

I
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