Spr ávné poji ¿têní na cesty

al penver ei n
Wel t wei t Ser vi ce
Cel osvêtovê pl at né poji ¿têní pr o çl eny Al penver ei nu
poji ¿têní záchr anné nebo pátr ací akce do 25 000 
poji ¿têní za p‡evozy bez o mezení poji stné çástky

b)

c)
2.2

poji ¿têní za pobyt v ne mocni ci po nehodê
nebo po ne moci v ci zi nê do 1 0 000 
poji ¿têní zákonné odpovêdnosti v Evr opê
do 3 000 000 

poji ¿têní pr ávní oc hr any v E vr opê do 35 000 

Rozsah poji ¿têní

Alpenverein Weltweit Service (celosvêtovê platné poji¿têní pro çleny
Alpenvereinu) zaji¿ƒuje pojistnou ochranu pro v¿echny çleny ÖAV (Rakouskÿ
Alpenverein) p‡i úrazech ve volném çase pro záchranné a pátrací akce.
Pojistná ochrana platí rovnêæ pro p‡evoz z ciziny do místa trvalého pobytu,
pro p‡evoz v zemi trvalého pobytu, p‡i repatriaci a za léçebné vÿkony p‡i
úrazech p‡i aktivitách ve volném çase, p‡i vÿkonu povolání a p‡i nemoci.
Alpenverein Weltweit Service platí na celém svêtê kromê poji¿têní zákonné
odpovêdnosti a poji¿têní právní ochrany, tato poji¿têní platí pouze v Evropê.
Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Poji st né çástky:

1. Vÿdaj e za zác hr annou nebo pátr ací akci

jsou kryty aæ do vÿ¿e 25 000 é za osobu a pojistnou událost.

Pod pojmem vÿdaje za záchrannou nebo pátrací akci rozumíme takové
vÿdaje místních záchraná‡skÿch organizací (p‡i událostech v blízkosti hranic
rovnêæ i náklady záchraná‡skÿch organizací sousedního státu), které jsou
nezbytnê nutné, jestliæe poji¿tênÿ utrpêl úraz nebo se na horách nebo na vodê
dostal do tísnê nebo do takové situace, ze které musel bÿt aƒ zranên çi
nezranên zachrañován (totéæ platí také v p‡ípadê smrti). Za vÿdaje za
záchranné nebo pátrací akce jsou povaæovány pouze prokazatelné vÿdaje za
záchranu nebo pátrání vç. p‡evozu postiæeného çlena Alpenvereinu z místa
nehody na nejbliæ¿í sjízdnou komunikaci nebo aæ do nejbliæ¿í nemocnice.

2. Vÿdaj e za p‡evoz z ci zi ny do místa trval ého pobytu, vÿdaj e za p‡evoz
v ze mi trval ého pobytu, vÿdaj e za r epatri aci a vÿdaj e za l éçebné
vÿkony

vÿdaje za p‡evoz zranêného/nemocného v zemi trvalého pobytu a vÿdaje
za p‡evoz zem‡elého v zemi trvalého pobytu bez omezení pojistné çástky,
kdyæ tomu p‡edcházela záchranná akce
vÿdaje za p‡evoz zranêného/nemocného z ciziny do místa trvalého pobytu
a za repatriaci ze zahraniçí bez omezení pojistné çástky
vÿdaje za z léka‡ského hlediska nutné léçebné vÿkony v zahraniçí (vç.
z léka‡ského hlediska nutného p‡evozu do nemocnice) jsou kryty aæ do
vÿ¿e 1 0 000 é

Poji st né krytí dl e bodu 2 obsahuj e:

2. 1 v¿echny vÿdaje za léka‡sky zdûvodnênÿ p‡evoz z ciziny do zdravotního
za‡ízení v zemi trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu vç. vÿdajû
za p‡evoz za jednu doprovodnou, postiæenému blízkou osobu.
P‡edpokladem pro p‡evoz postiæeného çlena je kromê jeho zpûsobilosti
k tomuto p‡evozu i to, æe
a) postiæenÿ je v ohroæení æivota nebo

2.3

2.4
2.5

léçebná péçe v místê úrazu neodpovídá standardní úrovni o¿et‡ení, které
by postiæenému bylo poskytnuto v zemi jeho pobytu nebo
pobyt postiæeného v nemocnici bude trvat více neæ 5 dnû
vÿdaje v zahraniçí (nikoliv v zemi trvalého pobytu) za neodkladnou
a z léka‡ského hlediska nutnou léçbu vç. léka‡em p‡edepsanÿch lékû
a nutného p‡evozu do nejbliæ¿í nemocnice jsou kryty çástkou 1 0 000 é,
p‡içemæ z této çástky je pro ambulantní o¿et‡ení vç. léka‡em
p‡edepsanÿch lékû k dispozici 2 000 é. Pro ambulantní o¿et‡ení
vç. p‡edepsanÿch lékû platí spoluúçast postiæeného ve vÿ¿i 70 é za osobu
a pobyt v cizinê. Tato çástka ve vÿ¿i 70 é bude poji¿ƒovnou Generali
Versicherung AG vædy odeçtena od pojistného plnêní, a to i v p‡ípadê, æe
se na pojistném plnêní bude podílet jinÿ povinnÿ nebo soukromÿ
pojistitel. Vÿdaje za pobyt v nemocnici hradí pojistitel platbou p‡edem.
P‡edbêæné plnêní mûæe bÿt vyplaceno pouze jedné nemocnici.
v¿echny vÿdaje za p‡evoz zem‡elého çlena do místa jeho posledního
trvalého pobytu
vÿdaje za transport nebo p‡evoz v zemi trvalého pobytu. Jedná se
o vÿdaje za p‡evoz ze vzdálené nemocnice do nemocnice blízké místu
trvalého pobytu nebo p‡ímo do místa trvalého pobytu. Platí i pro vÿdaje
za p‡evoz zem‡elého do místa jeho posledního pobytu.
vÿdaje za p‡evoz postiæeného uvedené v bodech 2. 1 , 2. 3 a 2 . 4 musí bÿt
organizovány jednou ze smluvních organizací uvedenÿch na çlenském
prûkazu Alpenvereinu, v opaçném p‡ípadê budou tyto vÿdaje kryty
çástkou max. 750 é. Vÿkony v cizinê uvedené v bodê 2 budou u kaædé
cesty likvidovány pouze bêhem prvních osmi tÿdnû pobytu v cizinê.
Uvedené pojistné çástky platí pro jednu osobu a jeden pobyt v cizinê.

3. Poji ¿têní zákonné odpovêdnosti do vÿ¿e 3 000 000 
Poji ¿têní pr ávní ochr any do vÿ¿e 35 000 

Kryty jsou náhrady za ¿kody na osobách nebo vêcech (zákonná
odpovêdnost), vÿdaje za právní zastupování a soudní vÿdaje p‡i dokazování
nárokû za ¿kody vûçi tomu, kdo tyto ¿kody zpûsobil i vûçi jeho pojistiteli,
nebo vÿdaje za obhajobu u soudu nebo u správní instituce proti obvinêní
z neúmyslného poru¿ení trestnêprávních p‡edpisû (právní ochrana), pokud
takovéto vÿdaje vzniknou tuzemskÿm i zahraniçním çlenûm p‡i vykonávání
jejich çinnosti v Alpenvereinu.

Pod poj me mçi nnost v Al penver ei nu se r ozu mí:

úçast na akcích vyhlá¿enÿch kteroukoliv sekcí rakouského Alpenvereinu
provádêní následujících druhû sportû (i soukromÿch mimo programy
jednotlivÿch sekcí): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika,
horolezectví, lyæování, skitouring a skialpinismus, snowboarding, jízda na
divoké vodê, canyoning a túry na horském/trekovém kole. (Jako túry na
horském/trekovém kole se rozumí takové túry, které jsou podnikány na
silnicích v lese, na lesních a jinÿch nezpevnênÿch cestách a na k tomu
urçenÿch p‡íp. znaçenÿch cyklostezkách ve sportovním obleçení. Nehody
na silnicích urçenÿch také pro ve‡ejnÿ provoz, na cyklostezkách ve mêstê
nebo v obcích nejsou poji¿têny, ledaæe by se jednalo o nehodu p‡i tú‡e na
horském/trekovém kole jak je vÿ¿e uvedeno.)

Pojistná ochrana platí pouze v Evropê a na ostrovech ve St‡edozemním mo‡i
(neplatí na ostrovech v Atlantickém oceánu, na Islandu, v Grónsku, na
¢picberkách, stejnê jako v asijské çásti Turecka a v asijské çásti bÿvalého
Sovêtského svazu).

Vÿji mky p‡i záchr annÿch a pátr acích akcích

Poji st ná ochr ana se nevztahuj e na:

úrazy/nemoci, které vzniknou p‡i vykonávání povolání nebo p‡i
çinnostech provádênÿch za odmênu, stejnê tak jako na úrazy/nemoci
çlenû záchrannÿch tÿmû, které vzniknou p‡i záchrannÿch akcích nebo p‡i
jiné podobné çinnosti provádêné na objednávku záchraná‡skÿch
organizací. Poji¿têna je ale placená çinnost horského nebo lyæa‡ského
vûdce, kterÿ je çlenem Rakouského svazu horskÿch vûdcû –
Österreichischer Bergführerverband stejnê jako çinnost certifikovaného
turistického prûvodce.
úrazy p‡i pouæívání motorovÿch vozidel. Poji¿têny jsou v¿ak úrazy p‡i jízdê
motorovÿmi vozidly p‡i cestách (i p‡i nep‡ímÿch) na akce a na srazy AV
a p‡i návratu z nich, stejnê tak jako p‡i cestách na podle stanov definované
klubové akce (i na soukromé akce) charakteru turistika, turistika v horách,
vysokohorská turistika, horolezectví, lyæování, skitouring a skialpinismus,
snowboarding, jízda na divoké vodê,
canyoning a túry na
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horském/trekovém kole, stejnê jako úrazy, které vzniknou p‡i jízdê
lanovkou nebo vlekem.
úrazy p‡i pouæívání p‡ístrojû pro létání (draky, paragliding), strojû na
létání (soukromé motorové i bezmotorové stroje nebo letadla) a p‡i
skocích padákem. Poji¿têny jsou v¿ak úrazy, které vzniknou p‡i pouæívání
motorovÿch letadel, která jsou schválena k p‡epravê osob (nap‡. dopravní
letadla).
úrazy p‡i úçasti na místních, republikovÿch a mezinárodních závodech
a soutêæích p‡i severském nebo alpském lyæování, snowboardingu nebo
freestylingu, p‡i jízdê na bobech, skibobech, skeletonech nebo p‡i
sáñkování, stejnê tak i p‡i tréninku na takovéto závody a soutêæe.
úrazy/nemoci p‡i úçasti na expedicích a vÿstupech na vrcholy vy¿¿í neæ
6 000 m, jakoæ i p‡i expedicích v Arktidê, Antarktidê a v Grónsku (více
v têchto informacích v odst. Upozornêní k expedicím a trekovÿm akcím).

Vÿji mky p‡i p‡evozu z ci zi ny do místa trval ého pobytu, p‡i p‡evozu
v ze mi trval ého pobytu, p‡i r epatri aci a p‡i l éçebnÿch vÿkonech

Poji st ná ochr ana se nevztahuj e na:

léçebné vÿkony a sluæby, které byly zapoçaty p‡ed nástupem na zahraniçní
cestu
léçebné vÿkony a sluæby u chronickÿch onemocnêní kromê têch, které jsou
dûsledkem akutních nebo náhlÿch záchvatû
léçebné vÿkony a sluæby, kvûli kterÿm byla zahraniçní cesta uskuteçnêna
o¿et‡ení zubû kromê têch zákrokû, které slouæí prvotnímu o¿et‡ení za
úçelem bezprost‡edního uti¿ení bolesti p‡i akutním a bolestivém
onemocnêní zubû
léçebné vÿkony a sluæby p‡i umêlém p‡eru¿ení têhotenství, p‡i vy¿et‡ování
têhotnÿch nebo p‡i porodech kromê vÿkonû a sluæeb p‡i p‡edçasnÿch
porodech, které nastanou d‡íve neæ dva mêsíce p‡ed p‡irozenÿm termínem
porodu.
léçebné vÿkony a sluæby, které jsou spojeny s odstrañováním následkû
nadmêrného poæívání alkoholu stejnê jako zneuæívání návykovÿch látek
a lékû
kosmetická o¿et‡ení, lázeñské sluæby a rehabilitaçní procesy
preventivní oçkování
léçení nemocí a následkû nehod, které vzniknou p‡i váleçnÿch operacích
v¿eho druhu a p‡i aktivní úçasti na nepokojích nebo p‡i úmyslnê
spáchanÿch trestnÿch çinech
léçení nemocí a následkû nehod, které vzniknou p‡i aktivní úçasti na
ve‡ejnê po‡ádanÿch sportovních soutêæích a p‡i treninku na tyto soutêæe
pokud je p‡i têchto souteæích vyplácena odmêna nebo mzda, stejnê jako
léçení nemocí a následkû nehod p‡i úçasti na takovÿch sportovních
soutêæích a p‡i tréninku na soutêæe, které jsou uvedeny v kapitole Vÿjimky
p‡i záchrannÿch a pátracích akcích
léçení nemocí a následkû nehod, které vzniknou v dûsledku ¿kodlivÿch
úçinkû jaderného zá‡ení
léçení nemocí a následkû nehod, které vzniknou p‡i vzdu¿nÿch aktivitách
(viz také kapitola Vÿjimky p‡i záchrannÿch a pátracích akcích)

léçení nemocí a následkû nehod çlenû záchraná‡skÿch tÿmû a organizací,
které vzniknou p‡i organizovanÿch záchrannÿch akcích nebo akcích
podobného
charakteru
uskuteçnênÿch
na
základê
objednávky
záchraná‡ské organizace
léçení nemocí a následkû úrazû, které vzniknou p‡i úçasti na expedicích
uvedenÿch v kapitole Vÿjimky p‡i záchrannÿch a pátracích akcích

Pozor! ùrazy, které vzniknou p‡i jízdê motorovÿmi vozidly v zahraniçí, jsou
principiálnê poji¿têny v rozsahu a podle podmínek uvedenÿch v bodê 2.
Nejsou v¿ak poji¿têny úrazy, které vzniknou p‡i jízdê motorovÿmi vozidly p‡i
úçasti na motoristickÿch soutêæích (a p‡i jízdách za odmêny nebo p‡i rallye)
a p‡i tréninkovÿch jízdách souvisejících s têmito soutêæemi.

Doba poji ¿têní

Pojistná ochrana je poskytována v p‡ípadê, pokud byl çlenskÿ p‡íspêvek na
p‡íslu¿nÿ kalendá‡ní rok zaplacen p‡ed vznikem úrazu nebo ¿kodní události.
Vÿjimku tvo‡í vædy leden kaædého roku. Jestliæe dojde k pojistné události
v prûbêhu ledna a çlenství pro p‡íslu¿nÿ rok u postiæeného çlena nebylo
dosud uhrazeno, platí, æe plnêní probêhne pouze v tom p‡ípadê, æe bude
çlenskÿ p‡íspêvek uhrazen bezprost‡ednê po nehodê a postiæenÿ mêl
uhrazeny çlenské p‡íspêvky za minulÿ rok. P‡i úhradê çlenství po 3 1 . lednu
zaçíná platnost poji¿têní v 0.00 hod následující den po úhradê çlenství.
Noví çlenové, kte‡í se stanou çleny od 1 . 9 . stávajícího roku a uhradí çlenské
p‡íspêvky vypsané na následující rok, jsou po zbytek stávajícího roku v plném
rozsahu poji¿têni aæ do 1 . 1 . následujícího roku, a to i p‡esto, æe za toto období
neplatí æádné çlenské p‡íspêvky.

Co j e t‡eba udêl at, do¿l o−li k poji stné udál osti ?

Pozor! P‡ed p‡evozem z ciziny do místa trvalého pobytu, p‡evozem v zemi
trvalého pobytu a p‡ed repatriací (nikoliv p‡ed pátrací nebo záchrannou akcí)
je nutné kontaktovat 24−h−Notfallservice (jinak bude uhrazena çástka
nejvÿ¿e 750 é): Tyrol Air Ambulance, T: +43 5 1 2 22422, F: +43 5 1 2 28 8 8 8 8 ,
M: taa@taa.at.
P‡i záchranné nebo pátrací akci, p‡i p‡evozu, p‡i repatriaci i p‡i plnêní za
léçebné vÿkony je nutné vyplnit Hlá¿ení o nehodê (Schadenmeldung) a zaslat
ho na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrasse 23 , A 6063
Rum, T: +43 5 1 2 23 8300, F: +43 5 1 2 23 8300− 1 5 , M: AV−service@knox.co.at.
P‡i zákonné odpovêdnosti nebo právní ochranê se p‡íslu¿né hlá¿ení posílá na:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstr. 23 , A 6063 Rum, T:
+43 5 1 2 23 8 300, F: +43 5 1 2 23 8300− 1 5 , M: AV−leistung@knox.co.at.

Formulá‡e
Hlá¿ení
o
nehodê
jsou
on-line
k
www.alpenverein.at/Versicherung
stejnê
jako
Versicherungsmanagement GmbH (kontakty viz vÿ¿e)

dispozici
na
u
KNOX

Upozor nêní k expedi cí m a k tr ekovÿ m akcí m

Treky nejsou povaæovány za expedice a proto se na nê v plném rozsahu
vztahuje poji¿têní, pozor − platnost poji¿têní je pouze po dobu prvních osmi
tÿdnû. Pokud jsou v rámci trekovÿch akcí provádêny i jednodenní vÿstupy na
vrcholy vy¿¿í neæ 6 000 m, nejsou takovéto vÿstupy povaæovány za expedice
a vztahuje se na nê v plném rozsahu pojistná ochrana. Pro cesty do zahraniçí,
které trvají déle neæ 8 tÿdnû, nabízí rakouská poji¿ƒovna Europäische
Reiseversicherung zvlá¿tní cestovní poji¿têní.
Informace a podklady mûæete vyæádat u KNOX Versicherungsmanagement
GmbH (kontakty viz vÿ¿e).

Kdo j e poji ¿tên?

Poji¿tên je kaædÿ çlen Alpenvereinu, kterÿ ‡ádnê uhradil çlenské p‡íspêvky na
probíhající pojistné období. Poji¿têni jsou v plném rozsahu i ti çlenové, kte‡í
çlenské p‡íspêvky neplatí tj . dêti çi mladiství bez p‡íjmu aæ do max. 27 let,
jejichæ oba rodiçe jsou çleny (u samoæivitele jeden rodiç), pokud jsou u ÖAV
p‡ihlá¿eni a mají platnÿ çlenskÿ prûkaz. Çlenové ÖAV, kte‡í mají trvalÿ pobyt
v cizinê nebo kte‡í mají cizí státní p‡íslu¿nost, jsou rovnêæ plnê poji¿têni.
V tomto p‡ípadê se pojem Ausland/cizina uvedenÿ v pojistnÿch
podmínkách vztahuje k p‡íslu¿nému aktuálnímu místu trvalého pobytu.

S ml uvní zákl ad poji ¿têní

tvo‡í rámcové smlouvy uzav‡ené mezi ÖAV a poji¿ƒovnami a v¿eobecné
podmínky, které jsou souçástí této smlouvy. Pojistná ochrana platí
subsidiárnê. To znamená, æe plnêní jsou poskytována jen tehdy a jen
v takovém rozsahu, pokud za událost neposkytla plnêní jiná poji¿ƒovna
(zákonná nebo soukromá). Plnêní postiæené osobê nebude poskytnuto,
pokud byly nebo mêly bÿt zákroky a sluæby pro postiæenou osobu provedeny
bezplatnê.

SE RVI S PRO ÇESKÉ ÇLE NY AV RE GI STROVANÉ
V SYSTÉ MU AL PE NVE REI N. CZ

Kompletní poradenství a informaçní servis pro çeské a slovenské çleny AV
tÿkající se çlenství a v¿ech druhû nehod, kte‡í jsou registrováni v systému
ALPENVEREIN.CZ poskytuje spoleçnost ALPY spol . s r.o. , ¢tefánikova
63 , 1 50 00 Praha 5 , T: 257 328 3 8 8 , M: alpenverein@alpenverein.cz nebo
alpy@alpy.cz. Na stránkách www.alpenverein.cz jsou uvedeny ve¿keré
informace o çlenství i o poji¿têní v çe¿tinê, stejnê tak jsou na têchto stránkách
v tiskové podobê i v¿echny druhy aktuálních formulá‡û Hlá¿ení o nehodê
(Schadenmeldung) a to jak v DE , tak také v EN verzi.

