
Generali Poisťovňa, a. s.

so sídlom:
IČO:
IČ DPH:

zapísaná:

zastúpená:

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600390

OBECNÝ ÚRAD ŽARNOV
Došlo dlia:Lamačská cesta 3/A. 841 04 Bratislava. Slovenská republika 1 '

35 709 332 - _ • 1í APR, 2016 ~
SK2021 000487 , .I;-;-~--;-~-~;':_ ,J
v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I. oddiel: Sa. vto.:l~%:~q325/B": ,,/ŕ.!J ~ ~ s.o SPISU:
Spoločnosť patrí do skupiny Generali. ktorá je~l:Jvedenáv taliansko zozname skupín pois vní ve enom IVASS.

i'----.:J'I'f.-.;r.:_...,......=~""~=_.,•.•.••~~~_,•••_ ••••• )
Pfi-i',. ! Q _.." :
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(ďalej len .polsťovateľ')

Jolana Lešková. získateľské číslo: 80008719

Obec žarnov

so sídlom:
IČO/RČ:
zastúpená:
čislo účtu:
IBAN:

žarnov 85. 04402 ŽBrnov
00324465
Ing. Ján Kulcsár. starosta obce
........................................... ./ .
...........................•................• SWIFT/BIC: .

(ďalej len "poistník")

("poisťovatel" a "poistník" ďalej spolu aj ako "zmluvné strany". resp. jednotlivo aj ako "zmluvná strana")

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluw na
skupinové úrazové poistenia (ďalej Jen"poistná zmluva" resp. "zmluva").

Článok 1
ÚVodné ustanovenia

1.1 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou. jej prípadnými dodatkami. poistnými podmienkami a
zniuvnými dojednaniami poisťovateľa uvedenými v texte poistnej zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

2.4 Poistnfk je povinný po dobu trvania poistenia aktualizovať zoznam a počet poistených osôb. ak nie je dohodnuté inak. Poistené osoby
uvedené v zozname poistených osôb budú zaradené do poistenia na základe akceptácie zoznamu zo strany poisťovateľa; zároveň tento
zoznam nahrádza predchádzajúci zoznam poistených osôb a tvorí aktuálnu prílohu f) k tejto zmluve. Poistník nemá povinnosť aktualizovať
zoznam poístených osôb. ak sa v zmysle ods. 2.1 tohto článku dojednalo, že poistník k poistnej zmluve zoznam poistených osôb
neprikladá (poistenýmí osobami sú nemenované osoby). •

2.5 Aktualizovaný zoznam alalebo počet poistených osôb, v zmysle ods. 2.4 tohto článku, je poistnfk oprávnený doručovať poisťovateľovi
písomne na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo e-mailomnaadresu:skupinovka@generali.sk. za akceptáciu zoznamu alalebo
počtu poistených osôb poisťovateľom sa považuje písomné potvrdenie alebo potvrdenie zaslané poistníkovi z e-mailovej adresy uvedenej v
prvej vete tohto odseku.

2.6 Ak na základe akceptácie aktualizovaného zoznamu alalebo počtu poistených osôb dôjde k zmenám súvisiacim s výškou poistného,
počtom poistených osôb, rozdelením, resp. zaradením poistených osôb do skupín poistených osôb, rizikových skupín, vekových kategórii
a pod., automaticky dochádza k príslušným zmenám týchto údajov uvedených v ods. 2.2, 2.3, 5.1 a 5.2 tejto zmluvy.

2.7 Poistník vyhlasuje, že osoby uvedené v zozname poistených osôb predtým poistníkovi poskytli písomný súhlas s uvedením ich osobných
údajov poisťovateľovi ako aj súhlas s ich spracovaním poisťovateľom za účelom likvidácie poistných udalostí. vykonávania poisťovacej
činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom o poisťovníctve v platnom znení na výkon zaisťovacej činnosti, a to po dobu nevyhnutne
potrebnú na zabezpečenie povinností vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu.

2.8 Poistenie poistenej osoby je platné počas doby a činnosti vymedzenej v článku 3 tejto zmluvy a v poistných pOdmienkach a zmluvných
dojednaniach vzťahujúcich sa k poisteniu.

2.9 Poistnik sa zaväzuje oboznámiť poistené osoby s obsahom poistenia.

Článok 3
Poistná doba, začiatok a koniec poistenia a čas krytia

3.1 Poistná zmluva sa dojednáva na dobu určitú so začiatkom poistenia dňa 01.04.2016 a koncom poistenia dňa 30.06.2016
3.2 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v čase krytia: Počas výkonu aktivačnej činnosti.
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