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Rozsah poistenia
Alpenverein Weltweit Service poskytuje poistnú ochranu
všetkým členom OeAV v prípade záchranných akcií pri
úrazoch, ktoré nastali počas trávenia voľného času. Poistná
ochrana v rámci plnenia pri repatriácií, prevoze a liečebnej
starostlivosti sa vzťahuje na úrazy vo voľnom čase, pracovné
úrazy a ochorenia. Alpenverein Weltweit Service má
celosvetovú platnosť s výnimkou zákonného poistenia a
poistenia právnej ochrany, ktoré sú obmedzené na oblasť
Európy.
Poisteľom združenia Alpenverein Weltweit Serivce je
GENERALI, pre zákonné poistenie zodpovednosti a poistenie
právnej ochrany Generali Versicherung AG.

Poistné plnenie
1. Náklady na záchranu
do 25,000.– EUR pre osobu na poistnú udalosť.
Pod pojmom “náklady na záchranu” sa rozumejú
nevyhnutné náklady miestnych záchranárskych organizácií
(v prípade udalostí, ku ktorým dôjde v blízkosti štátnych
hraníc, tiež náklady záchranárskych organizácií susednej
krajiny), ktoré vzniknú, keď poistenec utrpel úraz alebo sa
ocitol v nebezpečnej situácii v horách alebo vo vode a je
nutné ho – či už zraneného alebo nezraneného –
zachrániť (to isté platí obdobne i pre prípad úmrtia).
Náklady v súvislosti so záchrannými prácami sú preukázateľné náklady vynaložené na hľadanie poistenca a na
jeho prepravu k najbližšej cestnej komunikácii, alebo do
nemocnice najbližšej k miestu, kde k úrazu/nehode došlo.
2. Náklady na repatriáciu, prevoz a lekárske ošetrenie
• Náklady na prevoz zraneného/chorého a náklady na
prevoz mŕtveho v tuzemsku bez obmedzenia čiastky, ak
tomu predchádzali záchranné práce.
• Repatriácia zo zahraničia bez obmedzenia poistnej
čiastky.
• Náklady na nutné lekárske ošetrenie (vrátane
nevyhnutného prevozu do nemocnice) v zahraničí do
výšky €10.000,-.

Poistné krytie podľa bodu 2 zahŕňa menovite
2.1 Kompletné náklady v súvislosti s lekársky odôvodnenou prepravou
postihnutého zo zahraničia do liečebného ústavu v krajine s trvalým
pobytom, alebo do trvalého bydliska, vrátane nákladov na prepravu
sprevádzajúcej osoby blízkej prepravovanému. Podmienkou prevozu je, že
je poistenec takéhoto prevozu schopný, a zároveň:
a) že zdravotný stav postihnutého je natoľko poško-dený, že ohrozuje jeho
život, alebo
b) že úroveň lekárskej starostlivosti v dannom mieste neumožnuje vykonať
ošetrenie odpovedajúce štandardu vo vlastnej krajine, alebo
c) že sa očakáva hospitalizáciapresahujúca dobu piatich dní.
2. 2 Náklady na neodkladné a z lekárskeho hladiska nevyhnutné ošetrenie v
zahraničí (nie v krajine trvalého bydliska) vrátane lekárom predpísaných liekov,
zo zdravotného hľadiska nevyhnutnej prepravy do najbližšej vhodnej
nemocnice do výšky 10.000,-, pričom na ambulantné liečenie vrátane lekárom
predpísaných liekov pripadá z tejto čiastky €2.000,-. Na ambulantné liečenie
vrátane lekárom predpísaných liekov sa uplatňuje spoluúčasť vo výške €70,- za
osobu a zahraničný pobyt. Túto čiastku si GENERALI vždy odpočíta z poistného
plnenia, teda aj v prípade povinného plnenia u ďalšieho povinného alebo
súkromného poistenia. Náklady na hospitalizáciu uhradí poistiteľ vopred
(zálohové plnenie). Zálohové plnenie poskytuje len nemocnici.
2. 3 Náklady na repatriáciu pozostatkov zomrelého do jeho posledného bydliska
v plnej výške.
2. 4 Náklady na prevoz a repatriáciu poistenca v tuzemsku. Náklady na prevoz
sú náklady v súvislosti s prepravou z jedného liečebného úsatvu do iného
v blízkosti trvalého bydliska postihnutého alebo priamo do jeho trvalého
bydliska (t.j. domov). Náklady na repatriáciu sú náklady v súvislosti s
prepravou pozostatkou zomrelého do miesta jeho posledného bydliska..
2. 5 Prepravu podla bodov 2.1, 2.3 a 2.4 musí organizovať niektorá zo zmluvných
organizácií uvedených na členskej karte OeAV, inak poisťovňa prepláca
maximálne €750,-.
Plnenie v zahraničí podľa bodu 2 je poskytované v priebehu prvých
ôsmich týždňov každej cesty do zahraničia. Positné čiastky sa rozumejú na
osobu a zahraničnú cestu.

3. Poistenie zodpovednosti do € 3,000,000.–
Poistenie právnej ochrany do € 35,000.–
Poistné plnenie sa vzťahuje na povinnosť náhrady škôd
spôsobených na zdraví osôb a na majetku (zodpovednsoť)
na náklady na právne služby a súdne poplatky súvisiace s
uplatnením nárokov na náhradu škody u osoby, ktorá
spôsobila škodu a voči jeho poistiteľovi zodpovednosti,
alebo na nákaldy na obhajobu pred súdom, alebo
správnym orgánom proti obvineniu z porušenia trestnýhch
predpisov z nedbalosti (právna ochrana), pokiaľ takéto
náklady vzniknú domácim i zahraničným členom
Alpenverein počas ich aktivity.

Pod pojmom “Aktivity členov Alpenverein” rozumieme:
• účasť na každom podujatí organizovanom jednotlivými sekciami ÖAV,
• vykonávanie nasledujúcich športových aktivít (a to i súkromných-mimo
podujatí jednotlivých sekcií): pešia turistika, horolezectvo, lezenie (po
skalách), lyžovanie, beh na lyžiach, snowboarding, splavovanie divokých
vôd - canoeing, canyoning a jazda na horskom a trekingovom bicykli. (Túry
na horskom bicykli alebo na trekingovom bicykli sa rozumejú také túry,
ktoré sú podnikané na lesných komunikáciách, lesných a iných
nespevnených cestách a na k tomu určených príp. značených cyklistických
chodníkoch v športovom oblečení. Nehody na cestách povolených tiež pre
verejnú premávku, na cyklistických chodníkoch v meste alebo obci nie sú
poistené, pokiaľ by sa nehoda stala v súvislosti s vyššie uvedenou túrou na
horskom alebo trekingovom bicykli).
Poistná ochrana sa vzťahuje na územie celej Európy, vrátane ostrovov
Stredozemného mora (s výnimkou ostrovov v Atlantiku, Islandu, Grónska a
na Špicbergoch, ázijskej časti Turecka a Spoločenstva nezávislých štátov).

Výnimky z nákladov na záchranu
Poistné plnenie sa nevztahuje na úrazy/ ochorenia
• úrazy/ochorenia pri výkone povolania alebo pri inej činnosti vykonávané za
odmenu a úraz/ochorenia členov záchranárskych organizácií pri vykonávaní
organizovaných záchranných akcií alebo iných činností z poverenia
záchranárskej organizácie, (výnimka: činnosť certifikovaného, horského,
lyžiarskeho a turistického sprievodcu za odmenu je poistená).
• nehody/úrazy pri používaní motorových vozidiel, poistenie sa však vzťahuje
na havárie motorových vozidiel na ceste (vrátane ciest, ktoré nevedú
priamo) na zhromaždenia a podujatia OeAV s taktiež na ceste na podujatia a
z podujatí súvisiacich so štatutárnou (i súkromnou) činnosťou združenia,
ako sú pešia turistika, horolezectvo, lezenie, lyžovanie, beh na lyžiach, snowboarding, splavovanie divokých vôd, canyoning a jazda na horských a
trekingových bicykloch. Nehody/úrazy pri používaní lanoviek a vlekov sú
poistené.
• nehody/úrazy pri používaní leteckých prístrojov (rogalo, paraglide), lietadiel
(súkromné motorové lietadlá a klzáky) a pri zoskokoch s padákom, poistenie
sa však vzťahuje na používanie motorových lietadiel schválených pre
prepravu osôb (napr. dopravných lietadiel.
• nehody/úrazy pri účasti na krajských (tuzemských), republikových
(spolkových) alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského a
alpského lyžovania, snowboardingu a freestyle lyžovania, bobovania, jazde
na skiboboch, skeletone alebo sánkovania a pri tréningu týchto športov.
• úrazy/ochorenia počas účasti na horských expedíciách na vrcholy, ktorých
nadmorská výška presahuje 6.000 m a na expedíciách do Arktídy, Antarktídy
a Grónska (pozri poznámky na poslednej strane).Výnimky z nákladov na
repatriáciu, prevoz a lekársku starostlivosť.

Výnimky pre repatriáciu, prevoz a
liečebnú strarostlivosť
Poistné plnenie sa nevztahuje na
• liečenie, ktoré bolo zahájené už pred nástupom na zahraničnú cestu.
• liečenie chronických chorôb okrem takých, ktoré sú vyvolané akútnou.
príhodou alebo relapsom.
• liečenie, ktoré je účelom pobytu v zahraničí.
• ošetrenie chrupu, ktorého cieľom nie je prvotné ošetrenie za účelom
bezprostredného odstránenia boles-ti.
• umelé prerušenie tehotenstva a tehotenské vyšetre-nia a pôrody s výnimkou
takých predčasných pôrodov, ku ktorým dôjde minimálne dva mesiace pred
očakávaným termínom pôrodu.
• liečenie z dôvodu nadmernej konzumácie alkoholu a zneužitia návykových
látok a liekov.
• kozmetické ošetrenie, kúpeľnú liečbu a rehabilitačné procedúry.
• preventívne očkovanie.
• liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých v dôsledku vojnových
udalostí akéhokoľvek druhu, pri aktívnej účasti na nepokojoch alebo pri
úmyselnej páchanej trestnej činnosti.
• liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých pri aktívnej účasti na
verejne konaných platených športových súťažiach a tréningových aktivitách
na tieto súťaže a na liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých počas
účasti na takýchto športových súťaži-ach a tréningoch na tieto súťaže, ktoré sú
vymenované v článku “Výnimky z nákladov na záchranu”.
• liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých v dôsledku škodlivých
účinkov rádioaktívnej energie.
• liečenie ochorení a následkov úrazov, ku ktorým dôjde pri vykonávaní
leteckých športov (pozri tiež “Výnimky z nákladov na záchranu”).
• liečenie ochorení a následkov úrazov členov záchranárskych organizácií, ku
ktorým dôjde počas organizovaných záchranných akcií alebo pri iných
činnostiach z poverenia záchranárskej organizácie.
• liečenie ochorení a následkov úrazov, ku ktorým dôjde pri účasti na
expedíciách uvedených v kapitole “Výnimky z nákladov na záchranu”.

Upozornenie: Nehody motorových vozidiel v zahraničí sú v rámci plnení
uvedených v bode 2 všeobecne poistené, pokiaľ k nim nedôjde v priebehu
účasti na súťažiach motorových vozidiel (vrátane klasifikačných jázd a rely)
a pri tréningových jazdách na tieto súťaže.

Podmienky pre poistenie
Poistné krytie je platné v prípade, že členský poplatok je
uhredený skôr, ako nastala poistná udalosť. Výnimku tvorí
len mesiac Január a to v prípade, že má člen zaplatené
členské za daný rok a poistná udalosť nastane v
nasledujúcom roku v mesiaci Január a v tomto
nasledujúcom roku nebolo ešte zaplatené členské. Táto
udalosť je poistne krytá len za predpokladu, že člen uhradí
členské následne za ďalší rok a to do 31. Januára.
Ak je zaplatený členský poplatok po 31. Januári, poistenie
nadobúda platnosť nasledújúci deň po obdržaní poplatku
na účet.
Ak sa nový člen (ktorý nebol nikdy predtým registrovaný
do alpenvereinu) registruje do Alpenverein po 1.
Septembri na nasledujúci rok, tak je poistne krytý aj do
konca aktuálneho roka.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?
Upozornenie: Pred prevozom alebo repatriáciou (nie pri
záchrane) v tuzemsku a v zahraničí bezpodmienečne
kontaktuje službu 24 h SOS Service:
Tyrol Air Ambulance: T +43/512/22422,
F +43/512/288888, M taa@taa.at
V opačnom prípade je plnenie len do max. Výšky 750 EUR .
Pri záchrane, repartiácií, prevoze a lekárskom ošetrení
ohláste škodu na adresu:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstraße
23, A-6063 Rum, T +43/512/23 83 00,
F +43/512/23 83 00-15, M AV-service@knox.co.at.
V záležitostiach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti a
právnej ochrany kontaktuje KNOX
Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstraße 23,
A-6063 Rum, T +43/512/23 83 00,
F +43/512/23 83 00-15, M AV-leistung@knox.co.at.
Formulár poistnej udalosti nájdete na stránke:
www.alpenverein-slovensko.sk/poistna-udalost alebo na
vyžiadanie od spoločnosti KNOX
Versicherungsmanagement GmbH (viď. kontakt nižšie).

Expedície / Treking
Organizované trekingové túry sa nepovažujú za expedície
a preto sú poistene kryté, avšak len po dobu prvých
ôsmich týždňov. Ak sú v rámci takýchto ciest ponúkané aj
jednosmerné výstupy na vrcholy s nadmorskou výškou
presahujúcou 6.000 m, potom ani tieto výstupy nie sú
považované za expedície. Poistná ochrana je v platnosti.
Poistenie na jednu cestu do zahraničia platí 8 týždňov od
termínu vycestovania z bydliska. Po ôsmich týždňoch je
potrebný návrat do krajiny trvalého bydliska, alebo ak
chcete byť počas tejto jednej cesty krytý na dlhšie obdobie
ako je 8 týždňov, doporučujeme uzatvoriť individuálne
poistenie nad 8 týždňov.

Kto je poistený?
Každý člen Alpenverein, ktorý riadne zaplatil členský
poplatok za daný rok poistenia. Taktiež sú poistne krytí
členovia, ktorí boli od poplatku oslobodení, teda deti do
18 rokov a deti do 27 rokov bez príjmu ako súčasť
rodinného členstva, za predpokladu, že sú registrovaní
ich rodičia alebo rodič do Alpenverein a sú držiteľmi
Alpenverein karty. Člen s trvalým bydliskom v zahraničí
alebo občan inej štátnej príslušnosti je taktiež poistne
krytý.
Pojem "zahraničie" sa v tomto prípade vzťahuje ku
aktuálnemu miestu trvalého pobytu.

Základ zmluvy
Základ zmluvy tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi
Österreichischer Alpenverein a poistovacími
spoločnosťami a všeobecné zmluvné podmienky, z
ktorých zmluva vychádza. Poistné plnenie má subsidiárnu
povahu. To znamená, že sa plnenie poskytne len vtedy a
len v takom rozsahu, v ktorom nemusí plniť alebo
skutočne neplní iná poisťovňa (sociálna, súkromná
poisťovňa). Nárok na poistné plnenie neexistuje, pokiaľ
boli výkony poistencovi poskytnuté bezplatne alebo mali
byť poskytnuté ako bezplatné.

Horský klub s.r.o.
Pobrežná 477
031 04 Liptovský Mikuláš
Telefón +421/948/500 458
info@alpenverein-slovensko.sk
www.alpenverein-slovensko.sk

Alpenverein Slovensko:
Spoločnosť Horský klub s.r.o. je oficiálny a priamy zástupca a registrátor Rakúskej sekcie
Alpenverein-Edelweiss Viedeň. Naším poslaním je poskytovať starostlivosť a podporu
členom na Slovensku. Prispievame k osvete šírenia horského životného štýlu a
budovaniu vzťahu človeka a prírody.

Österreichischer Alpenverein
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Telefon +43/512/59547, Fax 59547 - 50
office@alpenverein.at
www.alpenverein.at
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