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POISTNA ZMLUVA
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",i.,vl. č. 383/8
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r unicrJoit Bank sJovakia a.s., IBAN: sK59

'*oulrosoli
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,-
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11 oo0o 0066 oo54 7o9o,

sWlFT (Blc);UNcRsKBx
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Obec Borová

' Sorova,'sÓ,9í9 6l, Borová
00312291

(ťalej len,,,poistník'') ako zriadbvatel' školy:
NázoV:
Materská škola, Borová 56, Borová
Adresai
Borová 56,9í9 61, BoíoVá
č, účtú:
(d'alej len ,,škola'')

,'uzaviglajú v zmYsle § 788 a nasl. obČian§keho zákonníka ě. 40/í994
zb. v 4není neskoršíchpredpisov túto zmluvu o poistcní.

ó2.os.2ó14

začiatok p'olstonla:

l

....

"

.,i.,

[ttiesto

i

nie vŠak skór ako V deň nasledujúci po.doruČeni potvrdenia o zverejnení
zmluvy poisťovatelovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo
PoiŠťóúaterovi doruČené o'i_!1.]9o9oci po'oni i"i.r"i"i*niá u
Ql"no!f"* "".iniřu potiar bob zvereJnená na návrh
Poi§ťovatela (U§t. § sa,zák. ě, 211l2oOO z,z. a § u . oás. z ÓUeian"x"ho zákonníka)
na dobu
l
podra jednotlivých predmetov poistenia v tabutke č. 1:

ioiiieňtai

neurěitú.

]

a) územie Slovenskej republiky

Poistení:

Poistenými
prvom poistnom období súŽiáci Školyuvedení v prílohe č. 1
te.ito poislnej.zmluvy, s \^ýnimkou nepoístiterných
9sobaqi v
osób podla čl. 1 1 VPP ÚP.
Pojstenými V, druhom a ďalŠom pois,tnom obd_obí sú žiaci školy, ktoných poistník,oznámi
poisťovatelovi zaslaním itrenhého zoznam
PPistených osób, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tejto poistnói zmlúvy.'poistníi
k"i;;,"ď;o"r;,"."ši l".ilř'rii.r""í)"^",.
d: 1jto prístušnáňo r"É"lJ,""t" ,"ř", p,ie"m hláLenie.je plátné pie aktuálně]
:5:il""il"í,'"'Ti:J,"j:':::l1.:"::^r]:,1?j1":!9]

il

s

ii.a'T;Jt".í,"ir§i'Ji:ffi;il;
LlŤ"i"T!::; .,'í:':":iT:::::^",^"^o],:^"_ť].]Ťod ,príslušnéilk;il;;;il
''i-,,t";"
ffH;;;;*ň
; i §; 'jl"§"','.',!ii]"*řl""""áT,",§
111,:,;!. lj
::ť,:i"::lJ::l:::.5::J,:ťr:l1T.,,.1"1nň;:Éí"--;;uó.j;;"
poisťbvatel pojstníkbvi Oó S Oni od obdžania zoznamu
zašle
";;§"5,Tu'.áĚěilH: 3§.icHJlff"#ř,#ř
/.''
Pre toto,póIštgnlé plalla:
,
t

i*:,,#i*iJ.,::u:]:^,:9.q.*,,l#?ilr].q]*.i"?!I
t

Všáobecné poi.ine óáá.i"nr.y pre úrazové poistenie (ďalej len
;VPP ÚP.),
ktoré,súprilelžené k tejto poistne.i,zmluve. l
§ÚČast'oij,poistnrij zmluvy Je aj priloha ě, 1 (Menný zoznam poistených
žiakov/študentov} a príloha- č.
-, 2
r, "řYlÝtÝl!!g|v'|
- (Pripoistenia/odpoistenie
Tabulka

č.1

Míesto

Predmet polsteQia

ppiste_nia

ll 'a).

'a)

rrvalé následky
,llll!

Pylolcllgrl9

poistná suma

ppístenéňol?óli6ilffii

a)

pre

poi§tné pre jednu
osobu

'l.

1,000 EUR
400 EUR

v UU§le

150 EUR

spolu

žiakov).

0,50 EUR
0;04 EUR

i ;.;*'

0,36 EUR

,

0,90 EUR

!

Rozsah poištenia pre prípad úiazového odškodnenia detí

2.
2
4.

b.
7.

l

"
Í

'

poistenie sa vzťahuje na
Úrazy, ktoré nastali počqs vyuěovacích hodín, prestávok medzi vyuóovacími
hodinami, v školskom klube, vjedálni a na,irazy, ktoré nastali.
viacdňových Školských výletov a exkuziÍ, lYziarskYch a pláveckých
poe". Jtor u piirooe, pričom tieto aktivity musia byt,organizované
školou za úóasti
dospeIej osqby, riovérenej oi§anizovánÍm tyóhto a[tivit al'mimo jní ryý:yil:v,
šxátského vyučovania (cez-' víkend, štátne sviatky, prázdniny)
a pod.
poisťovatel vyplatí Úrazové
odškodnenie v prípade vzniku objektívne zistitelnej atebo viditelnej
ujmy na zdraví ateuo telesneío oo,aoan," poisteného
v Qósledku
VýŠka Úrazového odŠkodnenia sa urČi ako
Perc'nto z Poistne.i sumy dcJhodnutej pre úrazové odškodnenie, Toto percento bude stanovené podla
oceňovacích tabuliek v úrazovom poistení poisťovatelá platných
osibitnlicn zásad.a
v tase vzniku poistne; uaatsti.

oceňovacig labulky sú doplňované a menené v závislosti na vývoji
lekárskej vedy

a

lekársk€j.

praxe.

v

príp,ade, ak telesné poškodenie nie

je uvedgné v

nie je ;eonóznáč1"

't*ou"nl

Jáň;riJ;*il;:Jř".'""á'"ro"cibQného

fifi:lil3}:"x:[T,;'.i"jiT,l":§ff".[?"1fff:[:
l"]'lu"l -?

,úrazom, má poisťovatet právo určiťlekára, ktoď

telesňých poŠkodení,bude sa poistné plnenie Vzt,ahovat,na to telesné poškodenie,
ktoré je

stanoví

Í3i]iiliTJ;;:J#[il'j|Hlj:i'j"r1,:lliffi.řr5iil"]::*

Hlá§eitie_a,vyhlvop]nie poiltných udalostí
- '
-.
Poistbvatelzlikviduje PoistnÚ udalosť V súlade s Uslanov"]':Ti VlP..UP,
''
PV, oD
u_:!119:u",u,Ti tejto. poistne,i zmluvy, a,vyplatí poistné plnenle prípade
v
.oD
trvalých riásiedkov Úrazu Doisteného a Úrazového oolxoonenia
|' i
oetÍ.poistenému, poistné^plnenie
vprípade ir,io":"'*"r žiat<ov-poistónému a poišine ptnenie
dósledku úrazu Poora či,-ii ÚPP oP opraunenYm osóua,
giz ooeiansrerró Jr.onn-il"i, poi.tne plnenie v prípade,zodpovednosii
is
"
;

3.

4.

1,

Vpripade poistenia Úrazu oznámi loistník.€lebo Škola_"'9oo

prípadne

zákonný zástupca Vpripade, že vdeň oznámenia orr.u ni" je poistený
99':j"ný_(alebo
spÓsobilý'na práVne Úkony) poistnú udalosť poisťov;telovi na'tlačive
1'o)nám"nie'o
,iraz"" siolu s vyplnenou Správou ošetrujúceho lekára (2., skaná
llačiva) po
ukončení liečby Úrazu, Škola ,resp. zástupca Školy svojím podpisom potvrdi,
Že dieťa; ktoré úrai utrpelo bolo v,čase úrazu
Fioisteným (žiakom.školy),
k uplatneniu náro}tu na poistné plnenie z Úrazového poistenia je nutné
splnit,povinnosti uvedené v článku 8 ods. 4 vpp úp.
TlaČivo.'q4némenieo Úraze" spólu so Správou oŠetrujÚceho lekára je potrebné
za§lat, nq. adresu: Union poisťovňa, a.s., Likvidácia poistných
udalostí, Bajkalská
29/A, 813 6q Bratislava 1.
PÍáVa a p,ovinnosii poisťovatela a poistenéhbl poistnika sú uvedené V práVnych píedpisoch
poistných podmienkacň a tejto po|stnej zmluve.
',
'..

'

,:}

hodnotené -

nárok na Poistné plnenia najviac zÁ dva úrazy, ktoró nastanú počas jedného
poistného obdobia.
poškodenia, ktoré vznikli až následne po úraze ako dósledok primárnych
telesných poškodeni, t.j.

Íllffilťfi:li:ffiil

2-

_..

poistník alebo oprávnená
osoba maiú právo kedykoívek nahliadnuť do oceňovacích tabuliek.

iilf:ilť:i."r'"'#;

]-

\_1 , ._,.

poistený, polstnlk ani
oprávneílá osbba sa nepodieíajú na výnospch poi§ťovateía.
VýŠkaodkuPnej/hodnotY Pri Predčasnom ukončení žmluvy
sá v sritáae s § 788 ods. 2 písm. f) občianskeho zákonníka dojednáva
na o EUR.
PrÍjmY PÓisťovateta, Poisteného a oprávnených osób z poisrnei
..,uuv
úváznýchprávnych predpisov platných na území

1,
,l 4,
5,

poo,i"*riJ:;i!fir'"-ňffiffiň

6.

Poistník; pói§tený al€bo oprávnená osoba po.dávajú
sťažnosti na správnosť a kva|itu

s|užieb Union poisťovne, a.s. písomnou formou na ktoromkorvek
o výsledku vybavenia sťaŽnosti bude osobá podávajúca sťaŽnosť informovaná
listom o" so d"i ;ol ;-ň..piiřti" ,t.:no.ti. Ak vybavenie
je
stažno§ti

ako

7'

pisorne.inro-ouana.

\

trvať dlhšie,

osgbitne sa dojednáVa,.Že poistenie mÓŽe vypovedať podta
§ 800 ods.2 občianskeho zákonníka ktorákoívek zmluvná strana (poistník i poisťovateí)
mesiacoV Pb uzavretí Poistnej zmluvy. Výpoveáná bhota.je
do dvoch
oseřroenná a je1 u|lýnutím poistenie zanikne,
odchýlne od Čl.'-i 5 ods, 6 VPP Úe ,a ooponaur, že poistenie nezanikne

_
. )9
9'

smďou poistenej,osoby.
Poistník, ltory máv zmysle zákona Č,211t2ooo Z, z, povinnosť
zverejňovať zmluvy, je pov_inný zverejniť túto poislnú zmluvu
a Všetky dodatky k nej do 3 dní od jej
zínluvy/dodatku bezodkladňe po jej/jehó zverelnení.

Í0' V PríPade, ak
1

jej pracolisku.

budi

Uvedené v predchádzajúcej vete, bude o tejto skutočnosti
osooa pooáv4rica sťažnosť

lmluYa/dódatok

1,

Poistník nedoruČÍPoisťovaterovi potvrdsnie o zverejnení tejto poistnej zmluvy/dodatku v lehote
do dvoch mesiacov od iej uzavretia, táto poistná
zanikne, To nepdti at< v tejto lehite bude poistná zmluva/dodatok
zverejnená v obchodnom vestníku,

Pre doruČovanie potvrdenia o zverejneni tejto poistnej zmluvy/dodatku
platí, že toto sa p.ovažuje za doručené poisťovaterovi
dňom doručenia písomného potvrdenia,
aIebo dňom doruČenia Potvrdenia telefaiom, áteuo
oÁom coiul""á p;i";;;;; ;;ostriedkami elektronickej komunikácie.

ochrana osobných údaJov

V súlade s

.
2,

, ,

!alm|,

.

Ustanovenim

§'l5

ods, 1 zákona ě,1?2l2o13 Z.z, o ochrane osobných údajov v platnom znení poistník
a poistený (ďal€j

len.dotknuté osobý,)

že

registri okresného súdu Bratislava i, odo. si, vl.c.383/B
u .pro.truokouái"ř. iá |.ou" uvedená v poistnej zmluve ako
sprostredkovateí.
UČelomsPracúvániao"ou"Y.iJo"i""J;"r*;;;;;"'"poisťovacej činnosti podlazákonaě.8l2oo8z.z.opoisťovnictveaozmeneadoplnení

7není2neskoršíchpredpisoř(oarei rÓ"

"larán o:poisťovníclve"),

niektoďchákonovv

pobyt,

4'
6,

'

rodné ČÍŠlo,.dátumnarodenia, Štátna prísluŠnosť,d|ull a čísio
dokladu totožnosli, kontaktné teteiónne,čislo, íaxovéčislo
a adresa etóttroňictei posty a
osobné'Údaje,z dokladu totožnosti.'V prípade, ak sa spracúvajú ďalšie
osobné;;;;;r;il; J':";§;;H";""
Ý lv4ool|u uual
týkajúcich sa zdíavia, iieio sú spracúvanérla.
základe pisomného súhlasu dotknutej osoby.
Dgtknutými osobami sÚ.najmá:

Poistený,.Poistník, osoba oprávnená na prijátie poislného plnenia v prípade smrti poistene,i
osoby, poškodený,...

osobné Údaje klienta nie sú spristupňované trgiím osobám, okrem pripadov,
ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon.
stranách, ktoným móŽu byť poskytnuté ich osobné ,io"iu, * .ar,r"o"'"i.n"o"y.n
zmlúv uzavretých medzi poisťovaterom a
ři:il"ffT#r:^-T.xjl;lretích
poistníkovi, že osgbné údaje uvedené v poistnej zmluve
móžu
byt'pos§ltnuté:
'"::l:^:ť:.:lmuje

- spoloČnosliam, ktoré konajÚ za a V prospech

p"i:t:":l"j:.".:lvislosli_s

Uplatňova^]T
Vo Vá,ahu k poislníkovi vyplývajúcich z.poistnei
zmluvy: lntrum Justitia
!1Y
s,r,o,, VYsoká 19,811 06 Bratislava, iČo:3675a 4o4 a EoS
KSl Slovensko,..r.o., nuist,inrt" s asi oi ai"ňrŇa, lčo:35724803
- externému audítorovi Prevádzxovatera Pricewaterhousecoopers
slovensko, s.r.o., ruamestie 1. mája 18,815 32 Bratislava, lčo:35739347,
-.:"ň:uim a aj (nim Poradcom PoisťovateÍa a osobám, ktoré poskytujú
služby správy registratúry a likvidácie registratúrnych

,

(V Priebehu trvania Poistnej zmluvy móže dójsť k
zmene spoločno§tí uueoenyci vysslá, prieom

zmenáchsú.uvedenénaintern'etovájstrénkepoistbvatera1unionpoistovni'a.s'))

záznamoÝ,
art;il;r;;;;.ii"

,|,.,'

a oznámenle o

\.

"oo"o""r,í
8, -Osobné údaje nebudú zverejnené.
.- --:
9' osobné Údaje móžu byť predmetom prenosu do tretích krajin len v prípade, ak tieto krajiny podň
rozhodnutia
Európskej
tomisie,zaručújúprime}ánd úrovóňibň_
ochrany, Poisťovatel Predpokládá, Že uskutoČni prenos
oŠobnýchjoá""-o" l.r"ir" suiofisie; oni", ii";in, ttoré sú
: iospodárskom priestore,
zmluvnou stranou Dohody o Európskom
a Švajčiai5}a
uvedeným
1osouám

10. Práva dotknutých o§ób

v bode
ÝvÝv
7i týchto
lrvllrv
llll9llllo!llr,
informácií).

10,1 Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti
vyžadovať od poisťovateta:
a) potvrdgníe, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej
spracúVané,

b) Vo VŠeobecne zrozumitelnej

',
'

'

forme irÍormáiie ó sprácúvaní osobných ú9"j:.u
systéme poisťovateIa V rozsahu: identiíikačnéúdaje
pÍevádzkovatela' identiflkačné údaje sprostíedkovatela,
,u informačnom
ú3el.spracúÝania ošounych údajov,
zoznam alebo iorr"n"pr"",:u"ných osobných údajoÝ._.iné
doplňiljúce
súhlasu dotknutei osobY, keUe,straný) oiruh
Príjerncav, íormu zverejnenia, tretie k€jiny) a postup spracúvalia a vyhodnocovania.operácií,..
c) vo'vŠeobecne zrozumit9nej forme presné iniorrnáci"
o .oio; , .'fiořh", iirx"l iii
údaje na spracúvanie;
d) vo vŠeobecne
"."uné
zoznam Jej osobných údajov, ktoró sú preomátom
spracúvania,
'",.,"i']:]Tj
lrTe
e) oPravu alebo likvidáciu
jej nesprávnych, áeúpiných alebo n;;k,,]ar"v.^
*l|"J.ňúd"j;", ktil J;redmetom spracúvania,

9) 9) likvidáciu jej

,
-

*:9if|

Údajov, ktoré.sú prejmeto, spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
jej osobných Údajov z dóvodu
odýolania''úi',;;,J ;;ř;uiiňie".u ;erro ptainosti, aŘ poisťovatel spracúva osobné
údaje na základe súhlasu
10'2 PráVa dotknutých osób podla bodu 10,1 písm, e) Í) je
a
moŽné obmedziť, len ak takéto obmedzenie Vyplýva z osobitného
zákona, alebo by.ieho uplalnením bola
osoby, alebo by uoti iorušóné prava a stouoOy'in,l,cňosóu,
l^ ? 1"^i::::_" ^"^"::*i.dotknutej
m9jú právo u poist,ovatera kedykorvek namietať
" H[:;:i"r'r""?"XXíťi::
voči spracúvaniu
i:iťXT?"H:[X"'.ffj"T'l í§iůiii"?l5;iJrT:",..T;fi,:::|3d,
]:
1o'4 Dotknuté osoby majú Právo na áklade písomnei zi"oo.ti
ai"oo o;;";,
o*no, kedykolvek u poisťovateía namietat, a nepodrobit sa íozhodnutiu
Poist'ovatera, ktoré bY galo Pre ne Právne účinkýalebo uYrn".nny jo.ui, ";
.lt"řet" rozhodnulie
základe úkonov automBtizovaného spracúvania
osobných Údaiov, Dotknuté osobY málÚ
"i
"vja "yl"i*'""
Právo,žiaoaťpoiótouaterá o prestJrriř'uyo"neno
ro4hodnulia
Á"toJou oolisnou od automatizovane,j formyspracúvania,
priČom poisťovater je povinný:ÍaooŠti vvtroviet-i.r"

!i,iij,':i:f

; i".""."

ti1, že rozhódulúcu úloh.u, pri preskúmanírozhodnutia budú mať zamestnanci
poisťováteta.,o spósobs
lo oni prijatia

a \^ýsledku zistenia poistbvatel informule dotknuté osoby v iehote
oo
osoba_rQóže uplatniť sÝoje píáVo:

lre:kÚÍnania
^ _ DotknUtá
10.5
.

Íii,]iiTii.i3,l"lffi;::řJJ-l?íŤ;:l
.-...,

lX::"ťoo'#]l;

ii*,i,"llli'

":;J:i:'i"i:""';"|lri:.1i;'""ff;"';i

žiadosti.

svoje právo; žiadosť podanú elektíonickou poštou alebo faxom
musí dotknutá osoba písomne

!i"Tr",Trfl"rlJ,'J]:§;řťJ:iliffiifirulín,.,nniJi:;;::"
u .ot1,.r"dkováteta podla písmena a) alqbo.písmena

, ^ ^ ^o

od

uplatnil,

čohosa domáhaa kedya ktovyhotovilzápisnicu, jeho podpisa podpisdotknutej

b) tohto bodu.

o'qbóe Úo'iu sa neoprávnene spracúvajú, móže podať Uradu na ochraňu
osobných údajov Slovenskej republiky návrh

na

10.7 Ak dotknutá osobh nsmá spósobilosť na práVne úkony v plnom rozsahu jej práva móže uplatDi! zákanný zé§tlJpca,
1o.8 Ak dotknutá ospba neŽije, jej práva, ktoré mala podla zákona o ochrane osQbných ůdajov, móže uplatniť osoba blízka.
10.9,Dolknuté osoby'rnaiú právo požlqdať o preukázanie totožnosti osoby poverenej ziskaváním osoboých údajov.

Vyhlás6nio poistníka

'

splnomocnený osobami, uvedenými V poistnej zmluve ako poistené osoby resp. ich zákonnými ástupcaml na poskytnutie
lch
a na'u]lélenie súhlasu s ich spracovaním ňa účelvymedzený v bode 2 článku ochrana
Š.rňl"r,fuÚ""y.y,
"."u"y.n-Ó*+",
Ú.rŇ,Óis ooseř t;
3::lj:1.,,{l.
!"ll,.:Ťý.".i" možné ňo redykoívek písomne odvolať. Odvolanie nemá spátné úóinky. som si vedomý zoopováonoŠti
Zákona
o ochrane osobných údajov za prgvdivosť poskytnutých osobných údajoV.

Yťl".^'t:T:^',"_.::T_r_i._?r*zmluvy
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