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Číslopoistnej zmluvy: 1t-l2924

PoIsTNÁ zutl-uvn

poisťovňa

unazovÉ polsrENtE ŽRxov

- 118

Union poist'ovňa, a.s., Karadžičova10, 813 60 BratisIava, Slovenská republika
lčo 31 322051l otč zozoa00353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl, č. 3B3/B
čísloúčtu:IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BlC: UNCRSKBX
(d'alej len,,poist'ovatel"')
a

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 08643 Koprivnica

lčo 00322164
email: obeckoprivnica@wi-net.sk
ěíslo účtu:|BAN SK17 0200 0000 0000 0402 2522
(d'alej len,,poistník")
ako zriad'ovatel' škoIy:
Základná škola Koprivnica , Koprivnica 83, 08643 Koprlvnica
email: zskoprivnica@szm,sk
_ čísloúčtu:|BAN

uzavierďlú v zmysle § 78B a nasl. Občianskeho zákonníka č. 4011964 Zb, v znení neskorších zmien,
doplnení a úprav túto zmluvu o poistení úrazu.

Začiatok poistenia:

4.1 0.2018
nie však skór ako v deň nasledujúci po doručenípotvrdenia o jej zverejnení
poist'ovatel'ovi, alqbo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doručenév
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku pokial' bola
zverejnená na návrh poist'ovatel'a (ust, § 5a zák. č.21112000 Z.z. a § 47 a ods.
2 Občianskeho zákonníka).

Koniec poistenla:
Miesto poistenia:

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.

0

podl'a jednotlivých predmetov poistenia uvedených v tabul'ke č. 1:

a)

územie Slovenskej republiky,

Poistenými v prvom poistnom období sú žiaci školy uvedení v prílohe č. 1
(Zoznam poistených osób, d'alej q ,,zoznam") tejto poistnej zmluvy, s výnimkou
nepoistitel'ných osób podl'a čl. 11 VPP ÚP.
Poistenými v druhom a d'alšom poistnom obdobísúžiaci školy, ktorých poistník
oznámi poisťovatel'ovi zaslaním zoznamu. Poistník má každoročnepovinnost'
zaslať poisťovatel'ovi zoznam, najneskór do 1.10. príslušnéhokalendárneho
roka, pričom tento zoznam je platný pre aktuálne poistné obdobie. Takto
nahlásené osoby sú poistené od '1,9. príslušnéhokalendárneho roka do 31.B.
nasledujúceho kalendárneho roka, Pokial'sú v zozname uvedené nepoistitel'né
osoby podl'a čl. 11 VPP ÚP, nepovažujú sa tieto za poistené. Zoznam musí
obsahovat' minimálne meno a priezvisko poisteného, jeho rodné čísloa jeho
adresu bydliska. Potvrdenie s vyúčtovanímpoistného zašle poist'ovatel'
poistníkovi do 15 dní od obdržania zoznamu.
Rozsah poistenia: Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky pre úrazovépoistenie (d'alej len ,,VPP ÚP'),
. Osobitné dojednania pre úrazovépoistenie žiakov ku VPP Úe 1O'atej len
'OD
ú?ž"1,
Poistení:

1+l 13+01+01+0818

l18

ktoré sú priloženék tejto poistnej zmluve.
súčast'oupoistnej zmluvy je aj príloha č. 1 (zoznam poistených osób) a príloha
č.2 (Zmena poistených osób).
'abulka

Ti

žiakov

č.

Miesto
poistenia

poistná suma

Predmet poistenia

Smď poisteného v dósledku úrazu
600,00 EUR
Trvalé následky poisteného v dósledku úrazu
500,00 EUR
a)
urazové odškodnenie detí
400,00 EUR
poistné pre žiaka na školský rok (od 1.9. príslušnéhokalendárneho roka
do 3í.8. nasledujúceho kalendárneho roka) spolu
a)
a)

1.

2.
3.
4.

Poistné pre
jednu osobu
0,06 EUR
0,15 EUR
0,96 EUR
1,17 EUR

Práva a povinnosti poistníka

O zmene zoznamu poistených podl'a čl. 3 ods. 3 OD ÚPŽ poistník informuje

poist'ovatel'a

mailom na adresu sprava@union.sk alebo písomne na adresu: Union poisťovňa, a.s,, Správa
neživotného poistenia, Karadžičova10, B13 60 Bratislava. lnformácia o zmene zoznamu
poistených musí obsahovať: číslopoistnej zmluvy, meno a priezvisko, rodné číslo,adresu a
dátum zmeny (určený podl'a čl. 4 OD ÚeŽ1. Zmena poistených platí pre všetky poistenia
uvedenó v Časti Predmety poistenia, ktoré sa nachádzqú v tabul'ke č. 1 v prípade zmeny počtu
žiakov.
Poist'ovatel' má právo požadovat' od poistníka doplatenie poistného, v prípade ak aktuálny
poČet poistených prevýši celkový počet poistených, evidovaných na začiatku príslušného
poistného obdobia, o viac ako 25%. V tomto prípade poisťovatel' vyhotoví Prílohu č. 2 k tejto
poistnejzmluve.
Poistník móže požiadat' poist'ovatel'a o vrátenie nespotrebovanej časti poistného, ak sa
aktuálny počet poistených znížioproti celkovému počtu poistených, evidovaných na začiatku
prísluŠnéhopoistného obdobia, o viac ako 10%. V tomto prípade poist'ovatel'vyhotoví prílohu č.
2 k tejto poistnej zmluve.

Poistník

sa

zavázuje umožniť,povereným pracovníkom poistbvatel'a vykonať kontrolu

vyúčtovan ia poistného.

Tabuťka č.2
Druh poistného

poistná doba
Prvé poistné obdobie
Druhé a d'alšie poistné obdobia

Počet žiakov v prvom poistnom období
Poistné pre žiaka za prvé poistné obdobie
Poistné v prvom poistnom obdobíza všetkých
poistených spolu

Ročnépoistné za jedného poisteného žiaka
Poistné v druhom a d'alšíchpoistných
obdobiach za všetkých poistených spolu
Dátum splatnosti poistného za prvé poistné
obdobie
Dátum splatnosti poistného za druhé a d'alšie
poistné obdobia

Poistné
bežné
neurčitá
od 4,10,2018 do 31 .8.2019
od 1.9. príslušnéhokalendárneho roka do
, nasledujúceho kalendárneho roka
uvedený v Prílohe č. 1

3,1.B.

1,05 EUR

uvedené v Prílohe č. 1 (vypočítanéako násobok
príslušnéhopoistného za prvé poistné obdobie a
počtu poistených, uvedených v Prílohe č. 1
1,17 EUR

násobok príslušnéhoročnéhopoistného
uvedeného v tabul'ke č.1 a skutočného počtu
poistených
4,1o.2o18
01.09. príslušnéhokalendárneho roka
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Druh avíza

poštová poukážka
IBAN: SK59

Bankové spojenie

1 1 1 1 0000 0066 0054 7090,
BlC: UNCRSKBX
Uni0redit Bank Czech Republik and Slovakia,
pobočka zahraničnej banky

Variabilný symbol

1112924

1,

2.

3,
4.
1.

2.
3,
4,
5.

Hlásenie a vybavovanie poistných udaIostí
Poisťovatel'zlikviduje poistnú udalost'v súlade s ustanoveniami Vpp úp,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 (§ B17 Občianskeho zákonníka) - v prípade
smňi 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 tlačive "Oznámenie o úraze pre úrazovépoistenie škól" spolu s vyplnenou
Správou ošetrujúceholekára (2. strana tlačiva) po ukončeníliečby úrazu. Poistník (zástupca
Školy)svojím podpisom potvrdí, že osoba, ktorá úraz utrpela, bola v čase úrazu poisteným
(žiakom školy).
K uplatneniu nároku na poistné plnenie z úrazovéhopoistenia je nutné splniť povinnosti
uvedené v článku B ods. 4 vpp tJp a v článku práva a povinnosti poistníka.
TlaČivo "Oznámenie o úraze pre_ úrazovépoistenie škól" spolu so Správou ošetrujúceho lekára
je potrebné zaslat'na adresu:
Union poist'ovňa, a.s., Likvidácia poistných udalostí, Karadžičova10, 813 60 Bratislava,

všeobecné ustanovenia
Práva a povinnosti poist'ovatel'a a poisteného / poistníka sú uvedené v právnych predpisoch,
pgistných podmienkach, osobitných. dojednaniach a tejto poistnej zmluve,
Osoba, ktorá s poist'ovatel'om uzavrela poistnú zmluvu, svojím podpisom potvrdzuje, že jej bol
Pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný lnformačný dokument o poistnom produkte pre
Hromadné úrazovépoistenie žiakov.
Poistený, poistník ani oprávnená osoba sa nepodiel'ajú na výnosoch poist'ovatel'a.
VýŠkaodkupnej hodnoty pri predčasnom ukončení zmluvy sa v súlade s § 7BB ods, 2 písm. f)
Občianskeho zákonníka dojednáva na 0 EUR,
Za uzavretie tejto poistnej zmluvy vznikne zamestnancovi poist'ovatel'a nárok na peňažnú
odmenu, ktorá je zamestnancovi vyplácaná poisťovatel'om jednorazovo alebo mesačne počas
]
prvého roka platnosti poistnejzmluvy,
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b.

z poistnej zmluvy podliehajú zdaneniu v
zmysle vŠeobecne závázných právnych predpisov platných na územíSlovenskej republiky.
Zákon Č, 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskoršíchpredpisov ustanovuje, ktoré plnenia
z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, ako aj odpočítatel'népoložky, resp. iné daňové
Príjmy poist'ovatel'a, poisteného a oprávnených osób

náležitosti týkajúce sa poistenia.

7.

Poistník, poistený alebo oprávnená osoba podávajú sťažnostina správnosť a kvalitu služieb
poist'ovatel'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 st'ažnosti bude osoba
podávajúca sťaŽnosť informovaná |istom do 30 dníodo dňa prijatia sťažnosti. V odóvodnených
prípadoch je možnélehotu na prešetrenie a vybavenie st'ažnosti predÍžiť,nie však na viac ako
60 kalendárnych dní; o dóvodoch neskoršieho vybavenia sťažnostibude osoba podávajúca
st'aŽnost' písomne informovaná. Viac informácií o spósobe vybavovania sťažnostíjeuvedených
na www.union.sk/kontaktny-formular,

Ak poistník, poistený alebo oprávnená osoba nie je spokojná s tým, ako Poisťovatel'vybavil

jeho sťažnosť,alebo ak nedostal odpoved'do 30 dní od jej podania, má právo podať návrh na
alternatívne riešenie sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov
alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky www.mhsr,sk.

8.
9.

Osobitne sa dojednáva, že poistenie móže vypovedat' podl'a § B00 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.
Odchýlne od čl. 15 ods. 6 VPP ÚP sa dojednáva, že poistenie nezanikne smrt'ou poisteného.
zmysle zákona č,211!2OOOZ, z. povinnost'zverejňovat'zmluvy, je povinný
zverejnit' túto poistnú zmluvu a všetky dodatky k nej do 3 dní od jej uzavretia najneskór však

10. Poistník, ktoný má v

jeden deň pred účinnosťoupoistnej zmluvy/dodatku, a zároveň vydat' poisťovatel'ovi písomné
potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy/dodatku bezodkladne po jej/jeho zverejnení,
11, V prípade, ak poistník nedoručípoist'ovatel'ovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej
zmluvy/dodatku v lehote do dvoch mesiacov od jej uzavretia, táto poistná zmluva/dodatok
zanikne. To neplatí ak v tejto lehote bude poistná zmluva/dodatok zverejnená v obchodnom
vestníku.
12, Pre doruČovanie potvrdenia o zverejnenítejto poistnej zmluvy/dodatku platí, že toto sa považuje
za doruČenépoist'ovatel'ovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia
potvrdenia telefaxom, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej
komunikácie.

1.

základné informácig o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu
Prevádzkovatel'om je Union poist'ovňa, a.s., Karadžičova 10, B13 60 Bratislava, Slovenská
republika, tČO: gt322051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.
Sa, vl.č. 3B3/B (d'alej len ,,poist'ovatel"'), Sprostredkovatel'om je osoba uvedená v poistnej
zmluve ako sprostredkovatel'.
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2.

Zodpovednou osobou poist'ovatel'a je riaditel' úseku právneho a compliance, adresa na
doručovanie písomnostíje totožná s adresou sídla poist'ovatel'a, elektronická adresa je:
dataprotection@un ion.sk.

3.

4.
5.

6.

Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej a
zaist'ovacej činnosti podl'a zákona ě, 3912015 Z,z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektoryich zákonov v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len ,,zákon o poisťovníctve").
Poskytnutie osobných údajov, pri ktotlých nie je vyznačená ich nepovinnost', je potrebné pre
uzavretie poistnej zmluvy a v prípade ich neposkytnutia nie je možnépoistnú zmluvu uzavriet'.
Právnym základom spracúvania sú aj iné právne predpisy, napr. zák, č. 29712008 Z.z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktoriým sa menia a
Oopíňalúniektoré zákony, pričom v zmysle uvedeného zákona je prevádzkovatel' povinný
spracúvat' osobné údaje v rozsahu podl'a uvedeného zákona na účelypredchádzania a
odhal'ovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Dotknutými osobami sú najmá: poistený, poistník, osoba oprávnená na prijatie poistného
plnenia v prípade smrti poistenej osoby, poškodený.
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 príslušnost', druh a číslodokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo,faxové
čísloa adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, V prípade, ak sa
spracúvajúd'alšie osobné údaje napríklad údaje týkajúce sa zdravia, tieto sú spracúvanév
rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy a na zistenie rozsahu
povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
Príjemcovia osobných údajov,
Osobné údaje móžu byt'poskytnuté najmá:
- spoločnostiam, ktoré zabezpečujúslužby súvisiace s korešpondenciou medzi poist'ovatel'om
a dotknutými osobami: Direct Marketing a.s., lČO: 31377793, Tatra Billing, s.r.o., lČo:
35B10572,|tella lnformation s.r.o, tČO:++gszs57,Zelená pošta s.r.o,, lČo: qgszgzgs
- .,spoločnostiam zabezpečujúcim9lužby v oblasti informačných technológií,
- spoločnostiam, ktoré konajú za av prospech poist'ovatel'a v súvislosti s uplatňovaním práv vo
vzťahu k poistníkovi vyplývajúcich z poistnej zmluvy,
- spoločnosti, ktorá zabezpečuje digitalizáciu dokumentov: NUPSESO, a.s,, Golianova 42,949
01 Nitra, lČo: 36525791,
- spoločnosti vykonávajúcej činnosťarchívneho strediska a správy registratúry: lRON
MoUNTA|N sLoVAKlA, s.r,o., lČo: 36232734
- spoločnosti, ktorá vyhodnocuje prieskum spokojnosti so službami poisťovatel'a: Metrixlab
Nederland B.V, Rotterdam, Holandsko, lČO: 59608838,
- externému audítorovi poist'ovatel'a: PricewatorhouseCoopers Slovensko, s.r.o,, lČO:
35739347
- zaisťovacím spoločnostiam.

V priebehu trvania poistnej zmluvy móže dójsť k zmene spoločnostíuvedených vyššie,pričom
aktuálny zoznam týchto spoločnostía oznámenie o zmenách sú uvedené na webovom sídle

www. union.sk, čast',,Ochrana osobných údajov".
7.

Doba uchovávania osobných údajov:
Poisťovatel'bude uchovávať poskytnuté osobné údaje počas trvania poistenia a po zániku
poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnejzmluvy, najmenej však 15
rokov od skončenia zmluvného vzt'ahu s dotknutou osobou.

8.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči

poist'ovatel'ovi:
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B.1, Právo získaťpotvrdenie o tom, či sa spracúvajúosobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu
tak je, má právo získaťprístup k týmto osobným údajom spo|u s informáciami
uvedenými v tomto poučení.
B.2. Právo na to, aby poisťovatel' opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné
osobné údaje,
B.3, Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
B.4. Právo na to, aby Poisťovatel'obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich
správnosti,
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- poist'ovatel' nepotrebuje osobné údaje na účelyspracúvania, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
B.5. Právo získat' osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla poist'ovatel'ovi, a tiež právo
preniest' tieto údaje d'alšiem u prevádzkovatel'ovi.
8.6. Právo namietat'proti spracúvaniu jej osobných údajov u poisťovatel'a.

B.7. Právo podať st'ažnost' na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že
spracúvanie osobných údajov zo strany poisťovatel'a, ktoré sa jej týka, je v rozpore s
právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
B.B. Právo u Poist'ovatel'a namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne
účinkyalebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadat
Poisťovatel'a o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej
formy spracúvania, pričom Poist'ovatel' je povinný žiadosti vyhoviet' a to tak, že rozhodujúcu
úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci poisťovatel'a. O spósobe
preskúmania a výsledku zistenia poisťovatel'informuje dotknuté osobu v lehote do 30 dní od
prijatia žiadosti.
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8.9, Právo poŽiadat'o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

8.10

Ak osobné údaje neboli získanéod dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať
informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje
pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Ak dotknutá osoba nemá spósobilost' na právne úkony v plnom rozsahu jej práva móže
zákonný zástupca.

uplatnit'

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podl'a právnych predpisov v oblasti

ochrany
osobných údajov, móže uplatniť osoba blízka.
Dotknutá osoba móže uplatnit'svoje právo:
a) písomne na adrese sídla poist'ovatel'a alebo na e|ektronickej adrese dataprotection@union.sk,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byt' zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice
je poist'ovatel' povinný odovzdat' dotknutej osobe,
u sprostredkovatel'a podl'a písmena a) alebo písmena b), pričom je ten povinný túto žiadost'
alebo zápisnicu odovzdat' poisťovatel'ovi bez zbytočnéhoodkladu.

c)
9.

Poist'ovatel'používa automatizované nástroje na spracovanie osobných údajov dotknutých osób
ÚČelom vyhodnotenia ich určitých osobných aspektov (profilovanie). Profilovanie je
akákol'vek íorma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia
týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej
osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s

za

jej majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,

spol'ahlivosťou,

správaním, polohou alebo pohylbom, Osobné údaje dotknutej osoby sa takto spracúvajú najmá
na Účely analýzy poistného rizika alebo identifikovanie potenciálnych poistných podvodov, či na
účelyochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

10. Osobné údaje nebudú zverejnené.
1 1. Prenos osobných údajov
Foist'ovatel' predpokladá, že uskůtočníprenos osobných údajov vyššieuvedeným príjemcom
osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o
Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska(osobám uvedeným v bode 6 týchto
informácií), Do tretích krajín uskutočníPoisťovatel' prenos osobných údajov iba ak Európska
komisia rozhodla, že tieto krajiny zaručujúprimeranú úroveň ochrany alebo ak neexistuje také
rozhodnutie, tak iba vtedy, ak prevádzkovatel'alebo sprostredkovatel'poskytol primerané záruky
a dotknutá osoba má k dispozícii vymožitel'né práva a účinnéprávne prostriedky nápravy.

Vyhlásenie poistníka

1.

2.

Som si vedomý/á že v zmysle zákona o poisťovníctve poist'ovatel'móže spracúvat'moje osobné
údaje a osobné údaje poisteného a poistených detí, vrátane informácií o ich zdravotnom stave,
na ÚČel vymedzený v článku Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú
osobu.
Potvrdzujem, že mi boli oznámené VPP ÚP, OD UPŽ, v prípade dojednania pripoistení aj oD
PV alebo OD PZ platné v deň, ktorý je ako začiatok poistenia uvedený v tejto poistnej zmluve.
Súčasnepotvrdzujem, že mi bol odovzdaný lnformačný dokument o poistnom produkte pre
produkt Úrazové poistenie žiakov - 118."
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 exemplároch, pre každúzmluvnú stranu jedno

vyhotovenie.

V Koprivnici, dňa 04.10,2018 o 14:30 hod.

V Bratislave, dňa 04.10.201B o

za poistníka

za

Vadkerty
odboru pod

lng, Peter

starosta

Čísloobch. zmluvy:
Meno získate|'a:
Číslozískatel'a / Panel:
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