
Článok 1: Úvodné ustanovenie
Pre po is te nie ná kla dov na záchran nú čin no sť Hor skej
záchrannej slu ž by (ďa lej len „hor ská slu ž ba“), kto ré do jed ná va
Allianz - Slo ven ská po i sťo vňa, a.s. pla tia príslu š né usta no ve nia
Občianske ho zá kon ní ka v plat nom zne ní (ďa lej len „OZ“),
sú vi sia ce všeo bec ne zá väz né práv ne pred pi sy a tie to
Vše o bec né po ist né pod mien ky pre po is te nie ná kla dov na
záchran nú čin no sť Hor skej záchran nej slu ž by (ďa lej len 
„VPP-HS“).

Článok 2: Výklad a definície pojmov
1. Horská oblasť: úze mie, na kto rom hor ská slu ž ba vy ko ná va

záchran nú čin no sť v zmys le zá ko na č. 544/2002
Z. z. o Horskej záchran nej slu ž be.

2. Horská služba: Hor ská záchran ná slu ž ba v zmys le zá ko na
č. 544/2002 Z. z. o Hor skej záchran nej slu ž be.

3. Ionizujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou:
žia re nie ale bo kon ta mi ná cia z akého ko ľ vek jad ro vého
paliva ale bo akého ko ľ vek jad ro vého od pa du vznik nu tého
spaľo va ním jad ro vého pa li va, rá dio ak tív ny mi, to xic ký mi,
explo zív ny mi ale bo iný mi ne bez peč ný mi vlast no sťa mi
akéhoko ľ vek jad ro vého za ria de nia ale bo akej ko ľ vek je ho
jad ro vej súčas ti.

4. Poistený: oso ba tak to označe ná v po ist nej zmlu ve.
5. Poistná doba: ča so vý úsek vy me dze ný v po ist nej zmlu ve,

po čas kto rého tr vá po is te nie a za kto ré sa pla tí po ist né.
6. Poistník: fy zic ká ale bo práv nic ká oso ba, kto rá uza vre la

s po i sťo va teľom po ist nú zmlu vu a je po vin ná pla tiť po ist né.
7. Poisťovateľ: Al lianz – Slo ven ská po i sťo vňa, a.s.,

Do sto jev ské ho rad 4, 815 74 Bra tis la va, IČO: 00 151 700,
IČ DPH: SK2020374862, za pí sa ná v obch. re gis tri
Ok res né ho sú du Bra tis la va I, odd.: Sa, vlo ž ka č. 196/B.

8. Rizikové povolanie: čin no sť, pri kto rej sa vy ža du je po hyb
v hor skej ob las ti za po uži tia ho ro le zec kého výstro ja
a horole zec kých is tia cich po mô co k, pri čin nos ti hor ského
vod cu a čle na hor skej slu ž by.

9. Rizikové športy a činnosti: aerotrim; alpinizmus; americký
futbal; base jump; bouldering; buggykiting; buildering;
canyoning; cyklokros; fly fox; formula 3000; fourcross;
freeride; freeskiing; freestyle; heliskiing; high jump
(cliffdiving); horolezectvo; jachting; jazdecké športy;
kayakrafting; kitesurfing; kladdering; letecké športy;
lezenie po ľadopádoch; lezenie v ľade po umelej stene
(icebreaker); moguls; motoristické športy;
mountainboarding na vyznačených trasách; paintball;
paragliding; parasailing; parašutizmus; plachtenie;
pobrežný jachting (landjachting); poľovníctvo; potápanie
s dýchacím prístrojom; psie záprahy; rafting; ragby; rope
jumping; skalolozectvo; skateboarding; skeleton;
skialpinizmus; skiextrém; skikros; skitouring; skoky a lety na
lyžiach; skoky na lane; skútskating; sky surfing;
snowbungeekayaking; snowbungeerafting; snowkiting;
snowtrampoline; speleológia; streetluge; surfing;

tandemový zoskok (air tandem jumps); Via Ferrata (A-E);
vodné lyžovanie; wakeboarding; windsurfing; závesné
lietanie; zjazd na bicykli v horskom teréne; zorbing.

10. Teroristický čin: či n, vrá ta ne po uži tia si ly ale bo ná si lia,
akejko ľ vek oso by, sku pi ny ale bo sku pín osôb ko najú cich
samo stat ne, v me ne ale bo v sú vis los ti s akou ko ľ vek
or ga nizá cio u, vy ko na ný z po li tic kých, ná bo žen ských
ale bo ide o lo gic kých dô vo do v, vrá ta ne úmys lu ovplyv niť
ktorú ko ľ vek vlád nu moc ale bo za strašiť ve rej no sť.

11. Vnútorné nepokoje: občian ska voj na, vzbu ra, občian ske
ne po ko je na do bú dajú ce roz me ry rov najú ce sa ľu do vé mu
po vsta ni u, vo jen ská vzbu ra, po vsta nie, re bé lia, re vo lú cia,
stan né prá vo ale bo stav ob lie ha nia ale bo aká ko ľ vek
uda lo sť ale bo príči na, kto ré ve dú k vy hlá se niu ale bo
udržaniu stan ného prá va ale bo sta vu ob lie ha nia,
kon fiš ká ci i, za bra niu pre vo jen ské úče ly, rek vi rá cii ale bo
zná rod ne niu.

12. Vojnové udalosti: voj na, in vá zia, či ny za hra nič ného
ne pria teľa, ne pria teľ s ké ak cie ale bo voj ne po dob né
operácie bez ohľa du na to, či bo la ale bo ne bo la voj na
vy hlá se ná.

13. Výkonnostný šport: šport vy ko ná va ný súťaž ne, t.j. ak tív na
úča sť na pre te koch, súťažia ch, vrá ta ne účas ti na
tré nin go ch, tré nin go vých sústre de niach – aj u ama tér skych
ale bo ne re gis tro va ných špor tov cov.

14. Záchranná činnosť: vy hľa dá va nie a vy slo bo dzo va nie
po is te ného v ties ni, po sky to va nie pr vej po mo ci po is te né mu
v ties ni a je ho pre pra va k najb ližšie mu do prav né mu
pro stried ku zdra vot níc ke ho za ria de nia, prí pad ne do
zdravot níc ke ho za ria de nia, vy ko ná va ná hor skou slu ž bou.

15. Zaplatenie poistného: za zaplatenie poistného sa považuje
buď zaplatenie príslušnej sumy poistného oprávnenému
zástupcovi poisťovateľa v hotovosti (prostredníctvom
inkasného bloku alebo príjmového pokladničného dokladu)
alebo vklad príslušnej sumy poistného na bankový účet
poisťovateľa v prípade platby prostredníctvom vkladu
sumy poistného priamo na účet poisťovateľa alebo
v prípade platenia prostredníctvom platobného príkazu,
danie príkazu na poukázanie poistného z účtu poistníka
v prospech bankového účtu poisťovateľa, alebo v prípade
platby prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., podanie
poštovného peňažného poukazu na poukázanie poistného
v prospech bankového účtu poisťovateľa, ak na bankový
účet poisťovateľa bolo na základe takéhoto príkazu alebo
podania poistné aj pripísané. V prípade pochybností má 
poisťovateľ právo požadovať od poistníka doklad
preukazujúci dátum a čas zaplatenia poistného.

Článok 3: Predmet poistenia
Pred me tom po is te nia sú ná kla dy, kto ré sú spo je né
so záchran nou čin no sťou hor skej slu ž by vy ko na nou po čas
po ist nej do by na úze mí Slo ven skej re pub li ky (ďa lej len „SR“).

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE NÁKLADOV
NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
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Článok 4: Poistná suma a územná platnosť
1. Po is tná su ma je uve de ná v po ist nej zmlu ve. Po is tná su ma

je naj vy ššia hra ni ca po ist ného pl ne nia na jed nu po ist nú
udalosť.

2. Po is te nie ná kla dov na záchran nú čin no sť hor skej slu ž by
(ďa lej len „po is te nie“) sa vzťa hu je len na po ist né uda los ti,
ktoré na sta li na úze mí SR. Po is te nie ne pla tí v prí pa de, ak
sa po is te ný zdržu je na úze mí SR ile gál ne.

Článok 5: Vznik a zánik poistenia
1. Po is tná zmlu va je uza vre tá dňom jej pod pí sa nia zmluv ný mi

stra na mi (v po ist nej zmlu ve označe ný ako de ň, ho di na
a mi nú ta uza vre tia po is te nia).

2. Za čia tok a ko niec po is te nia a výš ka po ist ného sú do jed na né
v po ist nej zmlu ve.

3. Po is te nie za čí na nul tou ho di nou dňa uve de ného
v po ist nej zmlu ve ako za čia tok po is te nia. Ak sa za čia tok
pois te nia zho du je s dňom uza vre tia po is te nia, po is te nie
začí na naj skôr v ho di nu a mi nú tu uza vre tia po is te nia. Ak
ne bo lo pri uza vre tí po is te nia zá ro veň za pla te né po ist né,
po is te nie v kaž dom prí pa de za čí na až za pla te ním po ist ného.

4. Po is te nie za ni ká dňom uve de ným ako ko niec po is te nia
v po ist nej zmlu ve.

5. Po is tník aj po i sťo va teľ mô žu po is te nie vy po ve dať do dvoch
me sia cov po uza vre tí po ist nej zmlu vy. Pre ta ké to
vypoveda nie po ist nej zmlu vy po i sťo va teľom pla tí, že
výpoveď mu sí byť dru hej stra ne do ruče ná naj ne skôr osem
dní pred dňom za čiat ku po is te nia.

6. V prí pa de vý po ve de po is te nie za nik ne:
a) do ruče ním vý po ve de po i sťo va teľo vi, ak dal vý po veď

po ist ní k,
b) uply nu tím osem den nej le ho ty ply nú cej od do ruče nia

výpo ve de po ist ní ko vi, ak dal vý po veď po i sťo va teľ.
7. Od miet nu tím pl ne nia v zmys le čl. 9 ods. 4 tých to VPP-HS

po is te nie za nik ne.

Článok 6: Poistné
1. Po ist né sa pla tí jed no ra zo vo za ce lú po ist nú do bu.
2. Po is ťo va teľ má prá vo po ža do vať mi ni mál ne po ist né

vo výš ke troj ná sob ku den nej sadz by po ist ného, ak
v poistnej zmlu ve nie je sta no ve né inak.

Článok 7: Poistná udalosť
1. Po is tnou uda lo sťou je vznik po vin nos ti po is te ného

uhra diť hor skej slu ž be ná kla dy za úko ny záchran nej
čin nos ti vy ko na né po čas po ist nej do by.

2. Po is ťo va teľ je po vin ný po skyt núť po ist né pl ne nie tý m, že
hra dí za po is te ného:
a) ná kla dy spo je né so záchran nou čin no sťou

pra cov ník mi hor skej slu ž by v hor skej ob las ti s po uži tím
pri me ra ných špe ci fic kých pro stried ko v,

b) pre pra vu po is te ného z hor skej ob las ti do
zdra vot níc ke ho, resp. uby to va cie ho za ria de nia
pri me ra ným do prav ným pro stried ko m,

c) ne vy hnut né ošet re nie po is te ného vy ko na né hor skou
slu ž bo u za úče lom od vrá te nia ne bez pečen stva
ohro ze nia ži vo ta a akút nych bo les tí.

Článok 8: Poistné plnenie
1. Po ist né pl ne nie je splat né do 15 dní, len čo po i sťo va teľ

skončil vy šet re nie po treb né na zis te nie roz sa hu
po vin nos ti po i sťo va teľa pl niť. Ak ne môže byť vy šet re nie
uko nče né do jed ného me sia ca po ohlá se ní po ist nej
uda los ti po i sťo va teľo vi, po skyt ne po i sťo va teľ na po žia da nie
pri me ra ný pred da vok.

2. Po ist né pl ne nie sa vy plá ca výlu č ne v SR a v plat nej
tu zem skej me ne. 

Článok 9: Zníženie, zamietnutie a odmietnutie poistného
plnenia
1. Ak by ve do mé po ruše nie po vin no s tí sta no ve ných tý mi to

VPP-HS ma lo vp ly v na vznik po ist nej uda los ti ale bo na
zväčše nie jej ná sled ko v, prí pad ne zne mo ž ni lo pred lo že nie
dô ka zov o to m, že sa jed ná o po ist nú uda lo sť v zmys le
týchto VPP-HS, je po i sťo va teľ opráv ne ný po ist né pl ne nie
pri me ra ne zní žiť.

2. Po is ťo va teľ má prá vo zníži ť, prí pad ne za miet nuť pl ne nie
z po ist nej uda los ti, ak sa pre u káže, že vznik po ist nej
uda los ti na stal v dô sled ku účin ku al ko ho lu, pri me ra ne
tomu, ako uve de ná sku to č no sť pri spe la ku vzni ku
po ist nej uda los ti ale bo na zväčše nie roz sa hu jej ná sled kov.

3. Po is ťo va teľ má prá vo zníži ť, prí pad ne za miet nuť pl ne nie
z po ist nej uda los ti, ak po is te ný úmy sel ne uve die
po i sťo va teľa do omy lu o pod stat ných okol nos tiach
tý kajú cich sa vzni ku ná ro ku na po ist né pl ne nie ale bo
výš ky ná ro ku ale bo po ruší po vin nos ti sta no ve né v čl. 11
ods. 2 a 3 tých to VPP-HS.

4. Po is ťo va teľ má prá vo od miet nuť pl ne nie z po ist nej
zmlu vy, ak sa až po po ist nej uda los ti do zvie, že jej
príči nou je sku to č no sť, kto rú pre ve do me ne prav di vé
ale bo ne ú pl né od po ve de po ist ní ka ale bo po is te ného
ne mo hol zistiť pri do jed ná va ní po is te nia a kto rá bo la pre
uza vre tie po ist nej zmlu vy pod stat ná.

Článok 10: Škody z plnenia vylúčené
1. Po is te nie sa ne vzťa hu je na ško du spô so be nú:

a) jad ro vou ener gio u,
b) io ni zu jú cim žia re ním ale bo kon ta mi ná ci ou rádioakti -

vitou, 
c) v sú vis los ti s voj no vý mi uda lo sťa mi, 
d) vnú tor ný mi ne po koj mi ale bo štraj ko m,
e) sa bo tážou ale bo te ro ris tic kým či no m,
f) re pre sív ny mi zá sah mi štát nych or gá no v,
g) po is te ným ale bo po ist ní kom úmy sel ne ale bo je ho

úmysel ným ko na ním pro ti dob rým mra vom ale bo 
pro ti práv nym pred pi som SR,

h) v dô sled ku hru bé ho a ve do mého po ruše nia
bez peč nost ných ale bo práv nych pred pi so v, resp.
usmer ne ní hor skej slu ž by,

i) v dô sled ku sa mo vraž dy, sa mo vražed ného po ku su
a úmy sel ného se ba po š ko de nia.

2. Po is te nie sa ďa lej ne vzťa hu je na:
a) ško dy, kto rých vznik bo lo mo ž né dô vod ne

pred po kla dať ale bo o kto rých bo lo zná me, že na sta nú
už pri uza vre tí po ist nej zmlu vy,

b) úko ny ne vy plý vajú ce z ne vy hnut nej ochra ny ži vo ta
a zdra via, a to vrá ta ne zby to č nej záchran nej čin nos ti
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vyvo la nej v dô sled ku to ho, že po is te ný chyb ne
in for mo va l, resp. opo me nul in for mo vať o tra se tú ry,
mies te ak cie, resp. zme ne tra sy, mies ta ale bo ča su
návra tu,

c) ná kla dy vznik nu té v dô sled ku vy ko ná va nia ri zi ko vých
špor tov a čin no s tí, ak v po ist nej zmlu ve nie je
dojednané ina k,

d) ná kla dy vznik nu té v dô sled ku vy ko ná va nia
vý kon nost ných špor to v, ak v po ist nej zmlu ve nie je
dojed na né ina k,

e) ná kla dy vznik nu té pri ri zi ko vom po vo la ní, ak
v po ist nej zmlu ve nie je do jed na né inak.

Článok 11: Povinnosti poistníka a poisteného
1. Po is tník / po is te ný je po vin ný:

a) od po ve dať prav di vo a úpl ne na všet ky pí som né
otáz ky po i sťo va teľa tý kajú ce sa do jed ná va ného
po is te nia ale bo po ist nej uda los ti,

b) pí som ne ozná miť po i sťo va teľo vi bez zby to č ného
od kla du akú ko ľ vek zme nu úda jov uve de ných
v po ist nej zmlu ve,

c) dbať na to, aby po ist ná uda lo sť ne na sta la, do držia vať
všeo bec ne zá väz né práv ne pred pi sy a po vin nos ti uve -
de né v tých to VPP-HS,

d) vy ko nať všet ky mo ž né opat re nia na od vrá te nie
hro zia ce ho vzni ku po ist nej uda los ti ale bo na
zmier ne nie jej ná sled ko v,

e) ak má do jed na né po is te nie rov na kého ale bo
po dob ného cha rak te ru aj u iné ho po i sťo va teľa,
obo z ná miť po i sťo va teľa s tou to sku to č no sťou pri
do jed na ní po is te nia.

2. Po is te ný je ďa lej po vin ný:
a) vznik po ist nej uda los ti bez zby to č ného od kla du ozná -

miť po i sťo va teľo vi,
b) pre u ká zať po i sťo va teľo vi svoj ná rok na po ist né pl ne nie,
c) po skyt núť po i sťo va teľo vi pri vy šet ro va ní po ist nej

udalos ti všet ku po treb nú súčin no sť,
d) na žia do sť po i sťo va teľa zba viť tre tiu oso bu mlčan li -

vosti o sku to č nos tiach sú vi sia cich s po ist nou uda lo s -
ťou,

e) úko ny vy žia da né po i sťo va teľom v sú vis los ti
s vyšetrením po ist nej uda los ti vy ko nať bez zby to č ného
od kla du,

f) za bez peči ť, aby prá vo na náhra du ško dy spô so be nej
po ist nou uda lo sťou ale bo iné ob dob né prá vo, kto ré
mu vznik lo vo či tre tej oso be, pre š lo na po i sťo va teľa,

g) do držia vať pra vid lá bez peč ného po hy bu v hor skej
oblas ti, do držia vať po ky ny a zá ka zy hor skej slu ž by,
riadiť sa výs traž ný mi, in for mač ný mi a iný mi
zariadeniami súvi sia ci mi s bez peč no sťou osôb
v horskej oblasti,

h) do držia vať pra vid lá sprá va nia sa na lyžiar skej tra ti
stano ve né pre vádz ko va teľom tra te,

i) za pí sať sa pred za ča tím vy chádz ky, tú ry ale bo vý stu pu
do kni hy vy chá dzok a vý stu pov.

3. Po is te ný je k lik vi dá cii po ist nej uda los ti po vin ný pred lo žiť:
a) hlá se nie po ist nej uda los ti,
b) ori gi ná ly úč tov po tvr dzu jú ce úhra du ná kla do v, resp.

fak tú ru na úhra du ná kla do v,

c) do kla dy po tvr dzu jú ce vznik ná kla dov v sú vis los ti
s úkon mi hor skej slu ž by,

d) fo to kó piu po ist nej zmlu vy,
e) na vy žia da nie po i sťo va teľa ďa lšie do kla dy.

Článok 12: Povinnosti poisťovateľa
Po is ťo va teľ je po vin ný:
a) do držia vať po vin nos ti vy plý vajú ce mu z OZ, ostat ných

všeo bec ne zá väz ných práv nych pred pi sov a tých to VPP-HS,
b) pre ro ko vať s po is te ným vý sled ky vy šet re nia po ist nej

uda los ti, ak o to po ist ník ale bo po is te ný pí som ne po žia da,
c) za cho vá vať mlčan li vo sť o sku to č nos tiach tý kajú cich sa

pois te nia a o sku to č nos tia ch, kto ré sa do zve del pri
uza vre tí po ist nej zmlu vy, jej sprá ve ale bo pri lik vi dá cii
po ist ných uda lo s tí.

Článok 13: Záverečné ustanovenia
1. Pre práv ne úko ny tý kajú ce sa po is te nia je po treb ná

pí som ná for ma, ak príslu š né práv ne pred pi sy ne umo žňu jú aj
inú for mu práv nych úko nov.

2. Pí som nos ti po i sťo va teľa urče né po ist ní ko vi, resp.
po is te né mu sa do ruču jú po š tou, mô žu byť však do ruče né
aj zá stup com po i sťo va teľa, a to na po sled nú po i sťo va teľo vi
zná mu ad re su. Pí som nosť po i sťo va teľa urče ná po ist ní ko vi
ale bo po is te né mu (ďa lej len „ad re sá t“) sa po važu je za
doruče nú dňom pre vza tia pí som nos ti ad re sá tom ale bo
dňo m, ke dy ad re sát pre vza tie pí som nos ti odo prel.
V prípade, že sa pí som no sť ulo ží na po š te kvô li
nezastihnutiu ad re sá ta s tý m, že si ju ad re sát v príslu š nej
leho te ne vy zdvi hol na po š te, po važu je sa za do ruče nú
v posled ný deň tej to le ho ty, aj keď sa ad re sát o jej ulo že ní
nedo zve del, ale bo dňo m, ke dy bo la pí som no sť vrá te ná
poisťo va teľo vi ako ne do ruče ná pre zme nu ad re sy, kto rú
adre sát ne oz ná mi l, ale bo z dô vo du, že ad re sát je ne zná my.

3. Po is ťo va teľ je opráv ne ný vy užiť al ter na tív ne ko mu ni kač né
pro stried ky (te le fó n, e-mail, SMS, fax) na vzá jom nú
ko mu ni ká ciu s po ist ní ko m, po is te ným ale bo ni mi
spl no moc ne nou oso bou v sú vis los ti so sprá vou po is te nia,
rieše ním ško do vých uda lo s tí a po nu kou pro duk tov
a slu žieb po i sťo va teľa. Tie to pro stried ky však ne na hrá dza -
jú pí som nú for mu úko nov v prí pa do ch, ke dy pí som nú for -
mu vy ža du jú všeo bec ne zá väz né práv ne pred pi sy ale bo
poistná zmlu va.

4. V po ist nej zmlu ve je mo ž né od chý liť sa od jed not li vých
ustano ve ní tých to VPP-HS. Aká koľ vek od chýl ka od tých to
VPP-HS do jed na ná v po ist nej zmlu ve je účin ná naj skôr
momen to m, ke dy sa zmluv né stra ny na tej to zme ne
dohodli. 

Článok 14: Spôsob vybavovania sťažností
1. Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané

ústne alebo písomne. Sťažovateľ môže ústnu a písomnú
sťažnosť podať osobne v pobočkách a agentúrnych
kanceláriách poisťovateľa. Ústnu sťažnosť môže
sťažovateľ podať aj na telefónnom čísle +421 2 50 122
222. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená.
Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ zaslať aj e-mailom na
dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu sídla
poisťovateľa.
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2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju
podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa
sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická osoba,
sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu
bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická
osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné
meno a adresu sídla právnickej osoby. 

3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať
sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či
dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je

možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť,
o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. 

4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti, sa
sťažovateľ môže obrátiť na Slovenskú asociáciu poisťovní,
ktorá pôsobí aj ako subjekt alternatívneho riešenia sporov
so špecializáciou na oblasť poisťovníctva (poisťovací
ombudsman), alebo priamo na Národnú banku
Slovenska, ktorá je poverená vykonávať dohľad nad
poisťovateľom.

V Bratislave, schvále né dňa 22.06.2009
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