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POISTNA ZMLUVA 
Číslo návrhu PZ: 0205031406 

Skupinové úrazové poistenie U12 

o úrazovom poistení osôb uzavretá podl'a § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka 
a Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie č, 802. 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona Č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej 
republike , sa konečne sumy v eurách po prepočte podl'a konverzného kurzu zaokrúhl'ujú 
na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podl'a pravidiel ustanovených osobitným 
predpisom. Po 1,1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna. 

Zmluvné strany: 

Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 

Bankové spojenie ' 
Číslo účtu: 

IČO: 

V zastúpeni : 

Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Bankové spojenie: 
Čís lo účtu : 

IČO: 

V zastúpení : 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.S. (ďalej len " poisťovňa " ) 

Štefanovičava 4 
81623 Bratislava 

OO 585 441 , zapísaná 29.11 .1990 v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I. Odd iel : Sa. Vložka číslo. 79/B 

UNIVERSAL maklérsky dom 

a 

Mesto Krásno nad Kysucou (ďalej len "poistník") 
1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou 
VÚB, a.s . 
10925322/0200 

36855472 

Ing. Jozef Grapa 

Článok l 
Po istené osoby 

Touto poistnou zmluvou sú po istené osoby - zamestnanci spo l očnosti uvedeni v Prílohe č.1 tej to 
zmluvy, Príloha č 1 je aktualizovaná vždy na začiatku ďalšieho poistného obdobia. 



Ak sa skonc i pracovny pomer zamestnanca a poistnlka v priebehu trva ma tejto zmluvy 
zamestnanec prestáva byt' poistenou osobou v zmysle tejto zmluvy dňom skonCenia pracovného 
pomeru. Skončenie pracovného pomeru poistnik oznámi v najbližšej aktualizovanej Prílohe č. 1 , 

Novy zamestnanec sa stáva poistenou osobou podľa tejto zmluvy dňom nástupu do zamestnan ia 
Pritom za deň nástupu do zamestnania sa považuje: 

1, deň nástupu do zamestnania dohodnutý v pracovnej zmluve, ak je v tento del'\ zamestnanec 
práceschopný, 

2. deň nástupu po ukončen i práceneschopnosti, ak v deň nástupu do zamestnania dohodnuty v 
pracovnej zmluve je zamestnanec práceneschopný. 

Poistník zabezpeči vyplnenie Dotazníka pre skupinové poistenie a uvedenie nového zamestnanca 
v najbližšej aktualizovanej Prilohe č.1. 

Článok II 
Poistná udalosť 

Poistnou udalosťou je úraz poistenej osoby, ktorý 

• má za následok jej smrť . 
• zanechá trvalé následky 
• si vyžiada dobu l i ečenia dlhšiu ako dva tyždne (minimálne 15 dni) , 

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti , ku ktorym dôjde pri vykonávaní pracovnej činnosti pOdra 
pracovného zaradenia poistenych. 

Článok III 
Rozsah plnenia 

Ak bola spôsobená poistenej osobe smrt' následkom úrazu, ktory sa sta l počas trvania poistenia, 
Je poist'ovňa povinná vyplat iť poistnú sumu pre prípad smrti nas ledkom úrazu tomu, komu vzn iklo 
smrťou poisteného právo na plnenie. 

Ak úraz. ktorý sa stal v dobe trvania poistenia. zanechá poistenému trvalé následky. je poisfovňa 
pOVinná vyplatiť z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu toľko percent, korkym percentám 
zodpovedá podra oceňovaclch tabuliek rozsah trvalych následkov po ich ustá lenl . 

Ak dôjde k úrazu poisteného v dobe trvania pOistenia a čas. ktorý je podľa poznatkov vedy obvykle 
potrebny na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spÔSObeného úrazom. je dlhši ako dva 
tyždne (minimálne 15 dni), je po i s t'ovňa povinná vyplat iť z poistnej sumy torko pe rcent, korkymi je 
ohodnotené toto telesné poškodenie v oceňovac ích tabuľkách. 

, 

• 



Dojednané poistné sumy, resp. mesačny dôchodok pre jednotlivé riz iká su uvedené v nasledovnej 
t abuľke: 

Poistené riziko Poistná suma I 
ročný dôchodok 

Smrt' úrazom 

Trva lé následky úrazu 

Cas nevyhnutného liečenia úrazu 

Článok IV 
Začiatok a koni ec poistenia 

Táto poistná zmluva sa dojednáva na dobu urči tú so začiatkom poistenia 
od 1,11 .2011 d0311 2.2011 , 

Článok V 
Poistné 

Mesačné poistn é pre jednotlivé riziká je uvedené v nasledujúcej tabul'ke. 

Riziková skupina: 

3000, -€ 

3000,-E 

750,-E 

Riziko POIstná suma Mesačné pOIstné 

Smrt' úrazom 3000, - 0,42 

Trvalé nasledky úrazu 3000.- 0.63 

Cas nevyhnutného liečenia úraz u 750 -, 0.31 

Mesačné poistné spolu za 1 poistenú osobu 1,36 

Mesačné poistné spolu za 1 poistenú osobu po z ľave za čiastočný výkon 
poistenej činnosti (iVo) 1,36 

, 
, Počet poistených osOb 12 

Mesačné poistné za všetky poistené osoby 16,32 

Mesačné poistné so zravou za počet poistených osôb (%) 16,32 

Celkové lehotné/ jednorazové I poistné 32,64 € 

, 
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Poistné bude platené jednorazovo na poistné obdobie [od 1112011 - do 3112.2011] Je 32,64 
EUR/SKK za všetky poistené osoby a je splatné v deň začiatku poistenia. 

vypočíta lehotné poistné vynásobením počtu zamestnancov výškou mesačného po istného a 
počtom mesiacov v poistnom období, 
z výslednej sumy odpočíta nespotrebované poistné za poistených, ktorí odišli 
v predchadzajúcom poistnom období a pripočlta nedoplatok poistného za poistenych. ktorí prišli v 
predchadzajLJcom poistnom obdobi. Nespotrebované poistné za jedného zamestnanca z 
predchadzajúceho poistného obdobia sa vypočíta vynásobením mesačného poistného počtom 
mesiacov, v ktorých už poistená osoba nebola v pracovnom pomere s poistnlkom. Nedoplatok 
poistného za jedného poisteného z predchádzajúceho poistného obdobia sa vypočíta 

vynásobením mesačného poistného počtom mesiacov, v ktorých už poistená osoba bola v 
pracovnom pomere s poistní kom, 
spoč ita celkové poistné a z výslednej sumy od počíta zľavu za počet poistených nasledovn e: Ak 
počet po istenych v nasledujucom poistnom obdobi bude 11 až 20 odpotita sa z ľava 5 %, pri počte 
poistenych 21 až 50 zrava 10%, 51 až 100 zľava 12%, 101 až 250 zrava 15% z lehotného 
poistného 

Prvé i . 
r,:islo U tU: 

v deň jeho splatnosti na účet 
VS 0205031406 a 3558 konš<antný symbol]. 

Ak je poistnJk v omeškanl s piatenim poistného, zaplati poisťovni zmluvnLJ pokutu 0,05 % z dilnej 
sumy za kaLdy deň omeškania. 

Č lá no k VI 
Hlásenie poistnych udalosti 

Poisteny alebo oprávnená osoba je povinny bez zbytočného odkladu poist'ovni písomne oznámit". 
že došlo k poistnej udalosti. 

Pre uplatnenie nárokov v prípade úrazovej smrti poisteného predloži oprávnena osoba 
(v zmysle ~ 817 Obč ianske h o zákonníka) "Oznámenie o úmrti poisteného", .List o prehliadke 
mŕtveh o" "Umrtny list" a potvrdenie poistnika na oznámenI. Ak úmrtie prešetrovala polícia, bude 
potrebná i správa z vyšetrovania polície. 

Pre uplatnenie nárokov za trvalé následky úrazu predloži poisteny vyplnené a ošetrujúcim lekárom 
potvrdené tlačivo poisfovne "Oznámenie o úraze" a potvrdenie poistn ika na oznámení. Ak úraz 
prešetrovala polícia, bude potrebná i sprava z vyšetrovania policie. 

Pre uplatnenie narokov za čas nevyhnutného liečenia úrazu predloži poistený vyplnené 
a ošetrujúcim lekárom potvrdené tlačivo poist'ovne "Oznámenie o úraze" a potvrdenie poistnika na 
oznámení. Ak úraz prešetrovala polfcia, bude potrebná i správa z vyšetrovania pollcie . 

Pois t'ovňa má právo vyž iadať si ďalšie doklady potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti 
a preveroval' podklady, podra ktorých bol vyhotovený doklad o úraze. 

Č lánok VII 
Záverečné ustanovenia 

Poistenie podľa tej to zmluvy sa riad i prislušnymi ustanoveniami Obč i anskeho zákonnika 
a Všeobecnými poistnymi podmienkami pre úrazové poistenie č.802. 
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Poistnik prehlasuje, že mu bol daný písomny súhlas a je splnomocneny poistenými osobami na 
uveden ie ich osobných údajov v poistnej zmluve a udelenie súhlasu poist'ovni, aby ich osobné údaje 
získané v súvislosti s poistnou zmluvou, vrátane údajov o zdravotnom stave, spracovávala v rámci 
svojej činnost i v poisťovníctve po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie 
pov innosti vyplývajúcich z tej to zmluvy a poskytova la ich do iných štátov, pokiaľ to bude potrebné pre 
zabezpečen ie výkonu práv a plnenie povinností z poistnej zmluvy , pri poradenskej činnosti v oblasti 
poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v po ist'ovnictve a združeniam týchto 
subjektov. 

Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrži poistnik a druhé poisl'ovňa . 

V Krásne nad Kysucou 30.10.2011 

........................................................... .................. 

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis poisfovne 

, 

• 
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