
1oishrn' 13, íí e.

Číslo poistnej zmluvy: 17 -t30209

Po|sTNÁ zutl_uvn

únnzovÉ potsrENlE žnxov - 118

Union poist'ovňa, a.s., Bajkalská 29/A,8í3_60 Bratislava 1, Slovenská republika
lčo st 322 o51.1olč zozogoosss

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl. ě. 383iB
číslo účtu: IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BlC: UNCRSKBX

(d'alej len,, poisťovatel"')

a

Obec Koprivnica , Koprivnica 126,08643 Koprivnica
lco 00322164

email: obeckoprivnica@wi-net.sk
(d'alej len,,poistník")

ako zriad'ovatel' š koly:
Materská škola Koprivnica, Koprivnica 124, 08643 Koprivnica

email: zskoprivnica@szm.sk

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka é, 4011964 Zb. v znení neskorších zmien,
doplnení a úprav túto zmluvu o poistení úrazu,
Zaéiatok poisten ia :'| 8.09.201 7

Koniec poistenia: 31.08.20í8
Miesto poistenia: podl'a jednotlivých predmetov poistenia uvedených v tabul'ke ě. 1:

a) územie Slovenskej republiky.

Žiaci školy uvedenív prílohe é,1 (Zoznam poistených osób, d'alej aj ,,zoznam")
tejto poistnej zmluvy, s výnimkou nepoistitel'ných osób podl'a čl. 11 VPP ÚP,

Rozsah poistenia: Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (d'alej len ,,VPP ÚP"),

. , Osobjtné dojednania pre úrazové poistenie žiakov ku VPP Ue 1o'atej len ,,oD
UPz"),

ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve.
Súčasťou poistnej zmluvy je aj príloha é, 1 (Zoznam poistených osób) a príloha
ě.2 (Zmena poistených osób).

Poistení:

I

'abulka 
č. žiakov

Miesto
poistenia Predmet poistenia poistná suma Poistné pre

jednu osobu
a) Smď poisteného v dósledku úrazu 600,00 EUR 0,06 EUR
a) Trvalé následky poisteného v dósledku úrazu 500,00 EUR 0,15 EUR
a) úrazové odškodnenie detí 400,00 EUR 0,96 EUR

Poistné pre žiaka za dobu trvania poistenia spolu 1,17 EUR
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Práva a povinnosti poistníka
1 O zmene zoznamu poistených podl'a čl. 3 ods. 3 OD ÚPŽ poistník informuje poisťovatel'a

mailom na adresu sprava@union.sk alebo písomne na adresu: Union poisťovňa, a.s., Správa
neživotného poistenia, Bajkalská 29lA, 813 60 Bratislava 1. lnformácia o zmene zoznamu
poistených musí obsahovať: číslo poistnej zmluvy, meno a priezvisko, rodné číslo, adresu a
dátum zmeny (určený podl'a čl. 4 OD ÚPŽ). Zmena poistených platí pre všetky poistenia
uvedené v Časti Predmety poistenia, ktoré sa nachádzajú v tabul'ke č. ,t v prípade zmeny počtu
žiakov.

2 Poisťovatel' má právo požadovať od poistníka doplatenie poistného, v prípade ak aktuálny
poČet poistených prevýši celkový počet poistených, evidovaných na začiatku doby trvania
poistenia, o viac ako 25%o. V tomto prípade poisťovatel' vyhotoví Prílohu ó. 2 k tejto poistnej
zmluve.

3 Poistník móže požiadať poisťovatel'a o vrátenie nespotrebovanej časti poistného, ak sa
aktuálny počet poistených zníži oproti celkovému počtu poistených, evidovaných na začiatku
doby trvania poistenia, o viac ako 10%, V tomto prípade poisťovatel'vyhotoví Prílohu č. 2 k tejto
poistnejzmluve.

4 Poistník sa zavázuje umožniť povereným pracovníkom poisťovatel'a vykonať kontrolu
vyúčtovania poistného.

Poistné

Hlásenie a vybavovanie poistných udalostí
Poisťovatel'zlikviduje poistnú udalosť v súlade s ustanoveniami VPP tJP,oD ÚpŽ, oo PV, oD
PZ a ustanoveniami tejto poistnej zmluvy, a vyplatí poistné plnenie:
a) poistenému - v prípade trvalých následkov úrazu poisteného, úrazového odškodnenia detí,

denných dávok za čas nevyhnutného liečenia a odcudzenia,
b) oprávneným osobám podl'a čl, 17 VPP ÚP (§ S17 Občianskeho zákonníka) - v prípade

smrti poisteného v dósledku úrazu,
c) poistníkovi - v prípade zodpovednostižiaka za škodu.
V prípade poistenia úrazu oznámi poistník alebo poistený (alebo prípadne zákonný zástupca v
prípade, že v deň oznámenia úrazu nie je poistený spósobilý na právne úkony) poistnú udalosť
poisťovatel'ovi na tlačive "Oznámenie o úraze pre úrazové poistenie škól" spolu s vyp|nenou
Správou ošetrujúceho lekára (2. strana tlačiva) po ukončení liečby úrazu. Poistník (zástupca
školy) svojím podpisom potvrdí, že osoba, ktorá úraz utrpela, bola v čase úrazu poisteným
(žiakom školy).

1.

2.

Tabuťka č. 2
Druh poistného jednorazové
Doba trvania poistenia od 18.9.2017 do 31,8.2018
počet žiakov uvedený v Prílohe č. 1
Poistné pre žiaka za dobu trvania poistenia 1,17 EUR

Poistné za dobu trvania poistenia za všetkých
poistených spolu

uvedené v Prílohe č. 1 (vypočítané ako násobok
príslušného poistného za dobu trvania poistenia a

počtu poistených, uvedených v Prílohe č. 1

Dátum splatnosti poistného 18.9,2017

Druh avíza elektronické avízo (bez poukážky)

Bankové spojenie

IBAN: SK59 111,t 0000 0066 0054 7090,
BlC; UNCRSKBX

UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia,
pobočka zahraničnej banky

Variabilný symbol 17130209
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3, K uplatneniu nároku na poistné plnenie z úrazového poistenia je nutné splniť povinnosti
uvedené v článku 8 ods. 4 VPP ÚP a v článku Práva a povinnosti poistníka.

4, Tlačivo "Oznámenie o úraze pre úrazové poistenie škól" spolu so Správou ošetrujúceho lekára
je potrebné zaslať na adresu:
Union poisťovňa, a,s., Likvidácia poistných udalostí, Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1.

všeobecné ustanovenia
1. Práva a povinnosti poisťovatel'a a poisteného / poistníka sú uvedené v právnych predpisoch,

poistných podmienkach, osobitných dojednaniach a tejto poistnej zmluvy.
2. Osoba, ktorá s poisťovatel'om uzavrela poistnú zmluvu, svojím podpisom potvrdzuje, že jej bol

pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný formulár o dóležitých zmluvných podmienkach
uzatváranej poistnej zmluvy podl'a § 70 ods. 4 zákona o poisťovníctve.

3. Poistený, poistník ani oprávnená osoba sa nepodiel'ajú na výnosoch poisťovatel'a.
4. Výška odkupnej hodnoty pri predčasnom ukončení zmluvy sa v súlade s § 7B8 ods. 2 písm. f)

Občianskeho zákonníka dojednáva na 0 EUR.
5. Príjmy poisťovatel'a, poisteného a oprávnených osób z poistnej zmluvy podliehajú zdaneniu v

zmysle všeobecne závázných 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 odpočítatel'né položky, resp. iné daňové
náležitosti týkajúce sa poistenia.

6, Poistník, poistený alebo oprávnená osoba podávajú sťažnosti na správnosť a kva|itu služieb
poisťovatel'a písomnou formou prostredníctvom pošty alebo osobne na ktoromkol'vek jeho
pracovisku alebo elektronicky (staznosti-up@union,sk alebo prostredníctvom kontaktného
formulára umiestneného na www.union,sk). O výsledku vybavenia sťažnosti bude osoba
podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia sťažnosti. V odóvodnených
prípadoch je možné lehotu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti predEiť, nie však na viac ako
60 kalendárnych dní; o dóvodoch neskoršieho vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca
sťažnosť písomne informovaná. Viac informácií o spósobe vybavovania sťažností je uvedených
na www. union.sk/kontaktny-formular,

7. Osobitne sa dojednáva, že poistenie móže vypovedať podl'a § 800 ods. 2 Oběianskeho
zákonníka ktorákol'vek zmluvná strana (poistník i poisťovatel') do dvoch mesiacov po uzavretí
poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne,

8, Odchýlne od čl. 't5 ods. 6 VPP ÚP sa dojednáva, že poistenie nezanikne smťou poisteného,

Ochrana osobných údajov
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 12212013 Z,z, o ochrane osobných údajov v platnom
znení poistník a poistený (d'alej len ,,dotknuté osoby") potvrdzujú, že boli pred uzavretím poistnej
zmluvy oboznámení o podmienkach a rozsahu spracúvania poskytnutých osobných údajov a to
najmá, že:

1. Prevádzkovatel'om informaěného systému je poisťovatel' - Union poisťovňa, a.s., Bajkalská
29/A,813 60 Bratislava SR, lČO: gt322051,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava l, odd. Sa, vl,c.383/B a sprostredkovatel'om je osoba uvedená v poistnej zmluve ako
získatel'.

2. tJčelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej činnosti podl'a zákona č.
3912015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o poisťovníctve").

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu podl'a § 78
zákona o poisťovníctve: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum
narodenia, Štátna príslušnosť, 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 d'alšie osobné údaje napríklad v rozsahu údajov týkajúcich sa zdravia, tieto sú
spracúvané na základe písomného súhlasu dotknutej osoby.
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4, Dotknutými osobami sú najmá: poistený, poistník, osoba oprávnená na prijatie poistného
plnenia v prípade smňi poistenej osoby, poškodený.

5, Osobné údaje, pri ktoných nie je vyznačená ich nepovinnosť, sú povinnými údajmi v zmysle
zákona o poisťovníctve a Oběianskeho zákonníka a ich poskytnutie je podmienkou uzavretia
poistnejzmluvy.

6. Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť
uk|adá osobitný zákon,

7, Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktorým móžu byť poskytnuté ich osobné
Údaje, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi poisťovatel'om a príslušným
obchodným partnerom:
Poist'ovatel'oznamuje poistníkovi, že osobné údaje uvedené v poistnej zmluve móžu byt'
poskytnuté:
- spoloČnostiam, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s korešpondenciou medzi poisťovatel'om
a dotknutými osobami: Direct Marketing a.s., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, lČo:
31377793, Tatra Billing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, lČo: 35810572 a
OpusCapita s.r.o, Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, lČO: 44g52557,

- spoloČnosti, ktorá zabezpeóuje digitalizáciu dokumentov: NUPSESO, a.s., Golianova 42,949
01 Nitra, lČo: 3oszszgt,

- spoločnostiam, ktoré konajú za av prospech poisťovatel'a v súvislosti s uplatňovaním práv vo
vzťahu k poistníkovi vyplývajúcich z poistnej zmluvy: lntrum Justitia Slovakia s.r.o.,
Karadžičova 8,82108 Bratislava, lČO: 35831154, M.B.A. Financie s,r.o., Vysoká 19, 811 06,
Bratislava, lČo: 36754 4O4 a Advokátska kancelária Mgr. Peter Németh, Hlavná 45, 931 01
Šamorín, tČo: lzl 57 51o,

- externému audítorovi Prevádzkovatel'a PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Námestie
1, mé4a 18, 8,15 32 Bratislava, lČo: 35739347 ,

- daňovým a aj iným poradcom poisťovatel'a a osobám, ktoré poskytujú služby správy
registratúry a likvidácie registratúrnych záznamov.

(V priebehu trvania poistnej zmluvy móže dójsť k zmene spoloěností uvedených vyššie, pričom
aktuálny zoznam týchto spoločností a oznámenie o zmenách sú uvedené na internetovej
stránke poisťovatel'a (Union poisťovne, a.s.))

8. Osobné údaje nebudú zverejnené.
9. Osobné údaje móžu byť predmetom prenosu do tretích krajín len v prípade, ak tieto krajiny

podl'a rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ich ochrany. Poisťovatel'
predpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska (osobám
uvedeným v bode 7 týchto informácií).

í0. Práva dotknutých osób
10.1 Dotknutá osoba má právo nazáklade písomnejžiadostivyžadovať od poisťovatel'a:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumitel'nej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v

informačnom systéme poisťovatel'a v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovatel'a,
identifikačné údaje sprostredkovatel'a, úěel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo
rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o
dobrovol'nosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak
poisťovatel' spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany,
okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania

c) vo všeobecne zrozumitel'nej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumitel'nej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
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f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoných účel spracúvania sa skoněil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, móže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dóvodu odvolania súhlasu pred uplynutím ěasu jeho
platnosti, ak poisťovatel'spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

10.2 Práva dotknutých osób podl'a bodu 10,1 písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osób.

10.3 Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, majú právo u poisťovatel'a kedykol'vek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na
iné účely ako sú uvedené v zákone o poisťovníctve a žiadať o ich likvidáciu,

10.4 Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, kedykol'vek u poisťovatel'a namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poisťovatel'a, ktoré by
malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na
základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo
žiadať poisťovatel'a o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom poisťovatel' je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci poisťovatel'a. O spósobe
preskúmania a výsledku zistenia poisťovatel' informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od

't0.5 Dotknutá osoba móže uplatniť svoje právo:
a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť

podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť
poisťovatel'ovi najneskór do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, 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 poisťovatel' povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovatel'a podl'a písmena a) alebo písmena b),
'10.6 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, móže podať

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na zaóatie konania o ochrane
osobných údajov.

10.7 Ak dotknutá osoba nemá spósobilosť na právne úkonyv plnom rozsahu jej práva móže uplatniť
zákonný zástupca.

10,B Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podl'a zákona o ochrane osobných údajov,
móže uplatniť osoba blízka.

'10.9 Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním
osobných údajov.

Vyh!ásenie poistníka
1. Vyhlasujem, že som písomne splnomocnený osobami, uvedenými v poistnej zmluve ako

poistení 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 článku ochrana
osobných údajov. Súhlas poistených je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykol'vek
písomne odvolať, Odvolanie nemá spátné účinky. Som sivedomý zodpovednosti v zmysle § 16
odsek 1) Zákona o ochrane osobných údajov za pravdivosť poskytnutých osobných údajov.

2, Poistník týmto splnomocňuje školu, uvedenú v tejto poistnej zmluve, pre zasielanie
dokumentov, ,,Oznamu o úraze pre úrazové poistenie škól", menný zoznam (vid'. Príloha é,1 a
Príloha č.2 tejto poistnej zmluvy).
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3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnakých
vyhotovenie.

Bardejov, dňa 13.09.2a17 o 8,25h hod,

za poistníka

l{QPRlVPť{'cA
§kIé§ Barcjoio,,,

iil
Starosta

exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jedno

Bardejov, dňa 13.09,2017 o 8,25h hod.

,. p{§ť[ýíflon U162

--.--'zZ,polsýovl4,/.,/
Untonvo{tďaás.

Rcllerova'ťřŤÍardúw

,..l.,,,,,,,.,,,,
Mgr. Nikola l-{ankovská
špecialista pre firmených klientov

Číslo obch. zmluvy:

Meno získatel'a:

Číslo získatel'a / Panel:

17-129906
Nikola Hankovská
68000330
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Číslo poistnej zmluvy: 17-130208

pnisťavňa POISTNA ZMLUVA

únnzovÉ polsrENlE žlaxov - 118

Union poist'ovňa, a.s., Bajkalská 29/A,8í3 60 Bratislava 1, Slovenská republika
lčo 31 322 o51 t Dlč 2o2o8oo353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl. č. 3B3/B
číslo účtu: IBAN: SK59 11'11 0000 0066 0054 7090, BlC: UNCRSKBX

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

a

Obec Koprivnica, Koprivnica'126, 08643 Koprivnica
lco 00322164

email; obeckoprivnica@wi-net,sk
(d'alej len,,poistník")

ako zriad'ovatel' školy:
Základná škola Koprivnica, Koprivnica 83, 08643 Koprivnica

email: zskoprivnica@szm,sk

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Oběianskeho zákonníka ó. 4011964 Zb, v znení neskorších zmien,
doplnenía úprav túto zmluvu o poistení úrazu.

Zaéiaíok po iste n ia : 1 8.09.20 17

Koniec poistenia: 31.08,2018
Miesto poistenia: podl'a jednotlivých predmetov poistenia uvedených v tabul'ke č. 1:

a) územie Slovenskej republiky,

Žiaci školy uvedenív prílohe é. 1 (Zoznam poistených osób, d'alej aj ,,zoznam")
tejto poistnej zmluvy, s výnimkou nepoistitel'ných osób podl'a čl, 11 VPP ÚP.

Rozsah Poistenia: :§J::H:li;l-řť"ťí;dmienky pre úrazové poistenie (d,alej len ,,vpp úp,,),
Oso_bitné dojednania pre úrazové poistenie žiakov ku VPP Úe 1O'atej len ,,OD
úpž"7,

ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve.
Súčasťou poistnej zmluvy je aj príloha ó. 1 (Zoznam poistených osób) a príloha
é, 2 (Zmena poistených osób).

Poistení:

'abul'ka 
č. žiakov

Miesto
poistenia Predmet poistenia poístná suma Poistné pre

jednu osobu
a) Smť poisteného v dósledku úrazu 600,00 EUR 0,06 EUR
a) Trvalé následky poisteného v dósledku úrazu 500,00 EUR 0,15 EUR
a) urazové odškodnenie detí 400,00 EUR 0,96 EUR

Poistné pre žiaka za dobu trvania poistenia spolu 1,í7 EUR

Il61+113+01+01+0816



Práva a povinnosti poistníka
1 O zmene zoznamu poistených podl'a č|. 3 ods. 3 OD ÚPŽ poistník informuje poisťovatel'a

mailom na adresu sprava@union.sk alebo písomne na adresu: Union poisťovňa, a.s., Správa
neživotného poistenia, Bajkalská 29lA, 813 60 Bratislava 1, lnformácia o zmene zoznamu
poistených musí obsahovať: číslo poistnej zmluvy, meno a priezvisko, rodné číslo, adresu a
dátum zmeny (určený podl'a čl, 4 OD ÚrŽ'1, Zmena poistených platí pre všetky poistenia
uvedené v ěasti Predmety poistenia, ktoré sa nachádzajú v tabul'ke č. 1 v prípade zmeny poětu

žiakov,
2 Poisťovatel' má právo požadovať od poistníka doplatenie poistného, v prípade ak aktuálny

poěet poistených prevýši celkový počet poistených, evidovaných na zaéiatku doby trvania
poistenia, o viac ako 25o/o, V tomto prípade poisťovatel' vyhotoví Prílohu ó, 2 k tejto poistnej
zmluve,

3 Poistník móže požiadať poisťovatel'a o vrátenie nespotrebovanej časti poistného, ak sa
aktuálny počet poistených zníži oproti celkovému počtu poistených, evidovaných na začiatku
doby trvania poistenia, o viac ako 10o/o, V tomto prípade poisťovatel'vyhotoví Prílohu č. 2 k tejto
poistnejzmluve,

4 Poistník sa zavázuje umožniť povereným pracovníkom poisťovatel'a vykonať kontrolu
vyúětovania poistného.

Poistné

Hlásenie a vybavovanie poistných udalostí
Poisťovatel'zlikviduje poistnú udalosť v súlade s ustanoveniami VPP ÚP,OD ÚPŽ, OO PV, OD
PZ a ustanoveniamitejto poistnejzmluvy, a vyplatípoistné plnenie:
a) poistenému - v prípade trvalých následkov úrazu poisteného, úrazového odškodnenia detí,

denných dávok za čas nevyhnutného liečenia a odcudzenia,
b) oprávneným osobám podl'a čl. 17 VPP ÚP (§ 817 Občianskeho zákonníka) - v prípade

smrti poisteného v dósledku úrazu,
c) poistníkovi - v prípade zodpovednosti žiaka za škodu.
V prípade poistenia úrazu oznámi poistník alebo poistený (alebo prípadne zákonný zástupca v
prípade, že v deň oznámenia úrazu nie je poistený spósobilý na právne úkony) poistnú udalosť
poisťovatel'ovi na tlaóive "Oznámenie o úraze pre úrazové poistenie škól" spolu s vyplnenou
Správou ošetrujúceho lekára (2. strana tlačiva) po ukoněení liečby úrazu, Poistník (zástupca
školy) svojím podpisom potvrdí, že osoba, ktorá úraz utrpela, bola v čase úrazu poisteným
(žiakom školy).

1,

2.

Tabul'ka č.2
Druh poistného jednorazové

Doba trvania poistenia od 18.9.2017 do 31,8.2018
počet žiakov uvedený v Prílohe č. 't

Poistné pre žiaka za dobu trvania poistenia 1,17 EUR

Poistné za dobu trvania poistenia za všetkých
poistených spolu

uvedené v Prílohe č. 1 (vypoěítané ako násobok
príslušného poistného za dobu trvania poistenia a

počtu poistených, uvedených v Prílohe č. 1

Dátum splatnosti poistného 1B.9.2017

Druh avíza elektronické avízo (bez poukážky)

Bankové spojenie

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090,
BlC: UNCRSKBX

UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia,
pobočka zahraničnej banky

Variabilný symbol 17130208
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3. K uplatneniu nároku na poistné plnenie z úrazového poistenia je nutné splniť povinnosti
uvedené v ělánku 8 ods. 4 VPP ÚP a v ělánku Práva a povinnosti poistníka.

4. Tlačivo "Oznámenie o úraze pre úrazové poistenie škól" spolu so Správou ošetrujúceho lekára
je potrebné zaslať na adresu:
Union poisťovňa, a.s., Likvidácia poistných udalostí, Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1.

všeobecné ustanovenia
1, Práva a povinnosti poisťovatel'a a poisteného / poistníka sú uvedené v právnych predpisoch,

poistných podmienkach, osobitných dojednaniach a tejto poistnej zmluvy.
2, Osoba, ktorá s poisťovatel'om uzavrela poistnú zmluvu, svojím podpisom potvrdzuje, že jej bol

pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný formulár o dóležitých zmluvných podmienkach
uzatváranej poistnej zmluvy podl'a § 70 ods. 4 zákona o poisťovníctve.

3, Poistený, poistník ani oprávnená osoba sa nepodiel'ajú na výnosoch poisťovatel'a.
4. Výška odkupnej hodnoty pri predčasnom ukončení zmluvy sa v súlade s § 788 ods. 2 písm. f)

Občianskeho zákonníka dojednáva na 0 EUR.
5. Príjmy poisťovatel'a, poisteného a oprávnených osób z poistnej zmluvy podliehajú zdaneniu v

zmysle všeobecne závázných 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 odpoóítatel'né položky, resp. iné daňové
náležitosti týkajúce sa poistenia.

6. Poistník, poistený alebo oprávnená osoba podávajú sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb
poisťovatel'a písomnou formou prostredníctvom pošty alebo osobne na ktoromkol'vek jeho
pracovisku alebo elektronicky (staznosti-up@union.sk alebo prostredníctvom kontaktného
formulára umiestneného na umnv.union.sk). O výsledku vybavenia sťažnosti bude osoba
podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia sťažnosti. V odóvodnených
prípadoch je možné lehotu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti predÍžiť, nie však na viac ako
60 kalendárnych dní; o dóvodoch neskoršieho vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca
sťažnosť písomne informovaná, Viac informácií o spósobe vybavovania sťažnostíje uvedených
na www. union.slďkontaktny-form ular,

7, Osobitne sa dojednáva, že poistenie móže vypovedať podl'a § 800 ods. 2 Občianskeho
zákonníka ktorákol'vek zmluvná strana (poistník i poisťovatel') do dvoch mesiacov po uzavretí
poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

B. Odchýlne od čl. 15 ods, 6 VPP ÚP sa dojednáva,že poistenie nezanikne smťou poisteného.

Ochrana osobných údajov
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona é. 12212013 Z.z, o ochrane osobných údajov v platnom
znení poistník a poistený (d'alej len ,,dotknuté osoby") potvrdzujú, že boli pred uzavretím poistnej
zmluvy oboznámení o podmienkach a rozsahu spracúvania poskytnutých osobných údajov a to
najmá, že:

1, Prevádzkovatel'om informačného systému je poisťovatel' - Union poisťovňa, a.s,, Bajkalská
29tA,813 60 Bratislava SR, tČO: gt322051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava l, odd, Sa, vl.c.383/B a sprostredkovatel'om je osoba uvedená v poistnej zmluve ako
získatel'.

2, Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej činnosti podl'a zákona č.
3912015 Z.z, o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o poisťovníctve").

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu podl'a § 78
zákona o poisťovníctve: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné óíslo, dátum
narodenia, štátna príslušnosť, druh a óíslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové
ěíslo a adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti. V prípade, ak sa
spracúvajú d'alšie osobné údaje napríklad v rozsahu údajov týkajúcich sa zdravia, tieto sú
spracúvané na základe písomného súhlasu dotknutejosoby.
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4, Dotknutými osobami sú najmá: poistený, poistník, osoba oprávnená na prijatie poistného
plnenia v prípade smrti poistenej osoby, poškodený.

5. Osobné údaje, pri ktoných nie je vyznačená ich nepovinnosť, sú povinnými údajmi v zmysle
zákona o poisťovníctve a Občianskeho zákonníka a ich poskytnutie je podmienkou uzavretia
poistnejzmluvy.

6. Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť
ukladá osobitný zákon.

7. Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktoným móžu byť poskytnuté ich osobné
údaje, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi poisťovatel'om a príslušným
obchodným partnerom:
Poist'ovatel'oznamuje poistníkovi, že osobné údaje uvedené v poistnej zmluve móžu byt'
poskytnuté:
- spoločnostiam, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s korešpondenciou medzi poisťovatel'om
a dotknutými osobami: Direct Marketing a,s., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, lČO:
31g77793, Tatra Billing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 8,í1 06 Bratislava, lČO: 35810572 a
OpusOapita s,r.o, Elektrárenská 4,83104 Bratislava, lČO: 44352557,

- spoločnosti, ktorá zabezpečuje digitalizáciu dokumentov: NUPSESO, a,s., Golianova 42,949
01 Nitra, lČo: 36525791,

- spoločnostiam, ktoré konajú za av prospech poisťovatel'a v súvislosti s uplatňovaním práv vo
vzťahu k poistníkovi vyplývajúcich z poistnej zmluvy: lntrum Justitia Slovakia s.r.o.,
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, lČO: 35831154, M.B.A. Financie s,r,o., Vysoká ,19, 81 1 06,
Bratis|ava, lČO: 36754 4O4 a Advokátska kancelária Mgr. Peter Németh, Hlavná 45, 931 01
Šamorín, lČo: 4215751 o,

- externému audítorovi Prevádzkovatel'a PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Námestie
1, mája 18, 815 32 Bratislava, lČo: 35739347 ,

- daňovým a aj iným poradcom poisťovatel'a a osobám, ktoré poskytujú služby správy
reg istratú ry a l i kvidácie reg istratúrny ch záznamov,

(V priebehu trvania poistnej zmluvy móže dójsť k zmene spoloěností uvedených vyššie, pričom
aktuálny zoznam týchto spoloóností a oznámenie o zmenách sú uvedené na internetovej
stránke poisťovatel'a (Union poisťovne, a.s,))

8. Osobné údaje nebudú zverejnené,
9. Osobné údaje móžu byť predmetom prenosu do tretích krajín len v prípade, ak tieto krajiny

podl'a rozhodnutia Európskej komisie zaruěujú primeranú úroveň ich ochrany. Poisťovatel'
predpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska (osobám
uvedeným v bode 7 týchto informácií),

10. Práva dotknutých osób
10.1 Ďotknutá osoba má právo nazáklade písomnejžiadostivyžadovať od poisťovatel'a:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nejspracúvané,
b) vo všeobecne zrozumitel'nej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v

informačnom systéme poisťovatel'a v rozsahu: identifikaěné údaje prevádzkovatel'a,
identifikaěné údaje sprostredkovatel'a, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo
rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr, poučenie o
dobrovol'nosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, ěas platnosti súhlasu, ak
poisťovatel' spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany,
okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania

c) vo všeobecne zrozumitel'nej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumitel'nej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
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0 likvidáciu jej osobných údajov, ktoných účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, móže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dóvodu odvolania súhlasu pred uplynutím ěasu jeho
platnosti, ak poisťovatel'spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

10,2Práva dotknutých osób podl'a bodu '10.1 písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osób.

10.3 Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, majú právo u poisťovatel'a kedykol'vek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na
iné úěely ako sú uvedené v zákone o poisťovníctve a žiadať o ich likvidáciu.

10.4 Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, kedykol'vek u poisťovatel'a namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poisťovatel'a, ktoré by
malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na
základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo
žiadať poisťovatel'a o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, priěom poisťovatel' je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci poisťovatel'a. O spósobe
preskúmania a výsledku zistenia poisťovatel' informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od

10.5 Dotknutá osoba móže uplatniť svoje právo:
a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť

podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doruěiť
poisťovatel'ovi najneskór do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, 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 poisťovatel' povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovatel'a podl'a písmena a) alebo písmena b),
10.6 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, móže podať

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov,

10.7 Ak dotknutá osoba nemá spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva móže uplatniť
zákonný zástupca.

10.B Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podl'a zákona o ochrane osobných údajov,
móže uplatniť osoba blízka.

'10.9 Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním
osobných údajov.

Vyh!ásenie poistníka
1. Vyhlasujem, že som písomne splnomocnený osobami, uvedenými v poistnej zmluve ako

poistení 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 ělánku Ochrana
osobných údajov. Súhlas poistených je daný na dobu neurěitú a je možné ho kedykol'vek
písomne odvolať, Odvolanie nemá spátné účinky. Som si vedomý zodpovednosti v zmysle § 16
odsek 1)Zákona o ochrane osobných údajov za pravdivosť poskytnutých osobných údajov.

2. Poistník týmto splnomocňuje školu, uvedenú v tejto poistnej zmluve, pre zasielanie
dokumentov, ,,Oznamu o úraze pre úrazové poistenie škól", menný zoznam (vid', Príloha č.1 a
Príloha č.2 tejto poistnej zmluvy).
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3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnakých
vyhotovenie.

Bardejov, dňa 13,09.2017 o B,21h hod.

za poistníka

exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jedno

Bardejov, dňa 13.09.2017 o B,21h hod.

špecialista pre firmených klientov
lng. Peter krupa
Starosta

Číslo obch. zmluvy:

Meno získatel'a:

Číslo získatel'a / Panel:

17-130208
Nikola Hankovská

68000330
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Základná škola Koprivnica

Zozrrarul žiakov, poistenie
Friezvisko Meno !é!gry] [§!*§jrqa, PSČ_Me_sto poistenie Roclné číslo
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? Fg§p|q ___**Bqdoslav 1 1, 1 1 . 2a 10 Kppttvrrtqa§Q, 0§§_t3_§p_pl!y!|aa l§l1jl6§s"9_ _

_,;3_fetq[9yq_._ _ lva_tálie**ž§,.Q4.28]1_Koprivnica-.du"b§l§P.!86 45 Ma$aň _ ._ 115426t6,iz7_'*.*
..-.4rer9r'pyé-IarneG_-e9.!aŽa-09.p!§j9l99,0§§-{3Áqprivnica--.-_-.09-§?28/§-3§'§-
__ 5§tqvin8ová_"_1§d9l3 20,.10, ?0,!9Yv§ryr§.ručov, !§§_S§ trilffhÉú ._.-.-99§_Q?0&3?9* _

, ZHgťaček _ " Matiáš 01, 12, 2010 Kopti.vnica 237, 0s6 4_3.Jíqpťyoiea , 1012§u7Tp_-*
-_ §-JahgP - - 

-* 
fPbia§. 9.1 , 04-. 2Q] !5gp!:iyn§až39,0§§"4e Kgprrv_nrsg*--.___ 1_004.0] 1774§,**_*

§Jq!gbqYé-***Njtp]n**--?9, 0Z._?§l§gprj_vn§g]ía,_P§§_{3,§gpMj§g* ___ . 11§729/§§§g_ _

* 1a-JP!ĚuŠ 
-*-linp!9i-07,_§_§,2Qgz§9p[ivn§a2?3, Q§§_{§§9_p_r|y!laa_ 7__0_§_OZ16§§9_ _jJ-§amidra 
- Pe!ťk 2§,_!É.?Q.1J§pptt-,tntqc §9-!§§j.3§ppitutpa _ ..*]_LQsa6l§3_§1 _

-UKgČi§-- - §gOuel*J_0=*QZ.žq-_0_-9- Kp_p_ilyn:gql$§.-_Q§§_{3 Kqpťvn§a _ .§gafi!€§3_CI . _,

l3§9Éjň9y§*_ _V*anesaJ0, 07, 2ů09líppr1vnteal3$, 086 43 Koprivnica *Q§§|!a§§§§
, ]$K_oěát!§* ___ G3bť9l_**aq,"03. 20,1*0_K9p!y!1pal§0_,086 43 KppťWga .,,,:t0_§ei&a€_L

- ] §,K$lpv§n§!á §$ug----JÍ.L8-ž§Oq "{gp,rrynrcaJ7, CI§§_tl§pprrydsg_ _0g_§.§,rc/64ž_9*_ ,

"l"§KruP§* *-_- §]e!9iUl* !a.o-{l§QO Kgpjivnica 2?9,_0§6,{Ql&p_ilvn§q*-_.* 0s048.? n71g _
, -] 9 KH.cbaIlK_o-Yé §!t9-***-?,?. 10. ?§_Q§ K_o.plivnica 56, 0§§_{§_§gpriynica _* 08§0_2316_3 77*-,._
*20K,uc-ba!!9Yá Lucia j09- 1q?al!-K9prjynleg§Q'_8.9_§á§*Kg§ly.nj§a--.-_. .._ 10600B1637,9___

?lMq!}a -" -- ri]jP- ?.{.!4-ž!o§§"qffLv!§a*1_3§,0864§_Kppny!laa_ _* _ 0g_042írlZ]_ag*_*,
?2_1Ú9!9y9c , l§or _*$_q3,]li}Os Kgulv0j_agj_:},9§§é_O*Kqff]y!&a__ 080__3J8..l7_Zl§___
23ť_eyuKpavúkpv_,{ _* :§tórri_q_ _?3.*1?-?$0_§ Kp_prLvntea_4§ Q§§_415qpri.vnica_ 0§§?a3163§_4.-

*e*§.celék dq49í_ _. _ 08,_Q]__2QCIp |(qp1Lv_ntqa2] 1.§§e {§Jío_plivllca

1l1


