
Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť horskej služby, ktoré dojednáva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.platia príslušné ustanovenia Občianskeho zá-
konníka (ďalej len „OZ“), tieto všeobecné poistné podmienky (VPP-HS) a zmluvné
dojednania poistnej zmluvy.  

Čl. 2 
Rozsah poistenia 

1. Poistné sumy a výška spoluúčasti poisteného sú uvedené v zmluvných dojed-
naniach poistnej zmluvy.

2. Poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali na území uvedenom
v poistnej zmluve. Poistenie neplatí na území krajiny, v ktorej sa poistený zdr-
žuje ilegálne. 

Čl. 3
Výklad a definície pojmov

1. Poisťovateľ (poisťovňa) je Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevské-
ho rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700.

2. Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s poisťovateľom pois-
tnú zmluvu a je  povinná platiť poistné.

3. Poistený je osoba takto označená v poistnej zmluve.
4. Poistná doba je časový úsek vymedzený v poistnej zmluve, počas ktorého

trvá poistenie a zároveň obdobie, za ktoré sa platí poistné (poistné obdobie). 
5. Poistený pobyt je pobyt poistenej osoby v čase trvania poistenia v horskej

oblasti. 
6. Horská služba je Horská záchranná služba v zmysle zákona č. 544/2002 Z.

z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov,.
7. Záchranná činnosť je vyhľadávanie a vyslobodzovanie poisteného v tiesni,

poskytovanie prvej pomoci poistenému v tiesni a jeho preprava k najbližšiemu
dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníc-
keho zariadenia, vykonávané Horskou službou. 

8. Horská oblasť – územie, na ktorom horská služba vykonáva záchrannú čin-
nosť v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe.

Čl. 4
Vznik a zánik poistenia

1. Poistná zmluva je uzavretá dňom jej podpísania zmluvnými stranami (v poistnej
zmluve označený ako deň, hodina a minúta dojednania poistenia). 

2. Začiatok a koniec poistenia a výška poistného sú dojednané v poistnej zmlu-
ve.

3. Poistenie začína nultou hodinou dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začia-
tok poistenia. Ak sa ale taký deň zhoduje s dňom dojednania poistenia, pois-
tenie začne najskôr v hodinu a minútu dojednania poistenia. Ak nebolo pri do-
jednaní poistenia zároveň zaplatené jednorazové poistné, poistenie v každom
prípade začne až zaplatením jednorazového poistného.  

4. Poistenie môže poistník dojednať aj v prospech inej osoby. Dispozičné práva
vyplývajúce z poistnej zmluvy v takom prípade patria poistníkovi, právo na po-
istné plnenie vzniká poistenému.

5. Poistenie zaniká dňom uvedeným ako dátum konca poistenia v poistnej zmlu-
ve.

6. Poistenie na záchrannú činnosť horskej služby môže vypovedať každý z účas-
tníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Pre takéto vypovedanie
poistnej zmluvy poisťovateľom platí, že výpoveď musí byť druhej strane doru-
čená najneskôr tri dni pred dňom začiatku poistenia .

7. V prípade výpovede poistenie zanikne:
a) doručením výpovede poisťovateľovi,
b) uplynutím osemdennej lehoty plynúcej od doručenia výpovede poistníkovi. 

Čl. 5
Poistné

1. Poistné  sa platí jednorázovo za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojedna-
né.

2. Poisťovateľ má právo požadovať minimálne poistné vo výške trojnásobku den-
nej sadzby poistného, ak v zmluve nie je stanovené inak.

Čl. 6
Poistná udalosť 

1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného uhradiť Horskej službe ná-
klady za úkony záchrannej činnosti vykonané počas poisteného pobytu.

2. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie tým, že uhradí za poisteného:
a) náklady spojené so záchrannou akciou pracovníkov Horskej služby v hor-

skej oblasti s použitím primeraných špecifických prostriedkov,
b) prepravu z horského oblasti do zdravotníckeho, resp. ubytovacieho zaria-

denia primeraným dopravným prostriedkom,
c) nevyhnutné ošetrenie vykonané Horskou službou, za účelom odvrátenia ne-

bezpečenstva ohrozenia života a akútnych bolestí. 

Čl. 7 
Výluky z poistenia 

1. Z poistenia sú vylúčené:
a) škody vzniknuté v súvislosti s vojnovými udalosťami alebo ak sú dôsledkom

teroristickej činnosti, občianskych nepokojov alebo represívnych zásahov
štátnych orgánov;

b) škody vzniknuté v dôsledku porúch  jadrových zariadení; 
c) škody spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmy-

selným jednaním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom nav-
štívenej krajiny;

d) škody, ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých
bolo známe, že nastanú, už pri uzavretí poistnej zmluvy;

e) škody vzniknuté v dôsledku hrubého a vedomého porušenia bezpečnost-
ných alebo právnych predpisov, resp. usmernení horskej služby, 

f) škody vzniknuté  v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmy-
selného sebapoškodenia; 

g) úkony nevyplývajúce z nevyhnutnej ochrany života a zdravia, a to vrátane
zbytočných pátracích akcií, vyvolaných v dôsledku toho, že poistený chyb-
ne informoval, resp. opomenul informovať  toho, komu oznámil pohyb vo
horskej oblasti (túru, športovú akciu a pod.), o trase túry, mieste akcie,
resp. zmene trasy, miesta alebo času návratu;

h) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov, t.j.  športov
spojených s používaním motorového dopravného prostriedku, športového
lietania, zoskoku a letu s padákom, paraglaidingu, alpinizmu,  speleológie,
horolezectva,  zjazdu na bicykli, skokov na lyžiach, skialpinizmu, pri  turisti-
ke v horskej oblasti mimo vyznačených a otvorených chodníkov alebo na ľa-
dovcoch, jazdy na športových boboch, športových saniach, skiboboch,
akrobatického lyžovania,  jazdy na divokej vode (kajak, kanoe),  kaňoningu,
lyžovaní a snowboardingu mimo vyznačených zjazdových  tratí, raftingu, jaz-
deckých športoch alebo mountainboardingu, ak v zmluve nie je uvedené
inak;

i) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania zimných športov, t.j. alpského
(zjazdového) lyžovania, snowboardingu alebo jazdy na saniach, a to na vy-
značených tratiach, ak v zmluve nie je uvedené inak;

j) náklady vzniknuté pri aktívnej účasti na športových súťažiach alebo prípra-
vách na ne, ak v zmluve nie je uvedené inak; 

k) náklady vzniknuté pri rizikovej pracovnej činnosti, pri ktorej sa vyžaduje po-
hyb v horskej oblasti za použitia horolezeckej výstroje a horolezeckých istia-
cich pomôcok, pri činnosti horského vodcu a člena horskej záchrannej
služby, ak v zmluve nie je uvedené inak. 

Čl. 8
Rozsah a splatnosť poistného plnenia

1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie po-
trebné na zistenie  rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť. Ak nemôže byť vyše-
trenie ukončené do jedného mesiaca  po ohlásení poistnej udalosti poisťova-
teľovi, poskytne poisťovateľ na požiadanie primeraný preddavok. 

2. Poistné plnenie sa vypláca výlučne v Slovenskej republike a v tuzemskej
mene.

3. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť o náhradu škody, ktorá bola
poskytnutá treťou osobou povinnou škodu vyplývajúcu z poistnej udalosti na-
hradiť. Poisťovateľ odpočíta od poistného plnenia spoluúčasť, ak bola dojed-
naná. 

Čl. 9
Povinnosti poisteného

1. Poistený je povinný:
a) dbať, aby poistná udalosť nenastala,
b) vykonať všetky možné opatrenia k odvráteniu hroziaceho vzniku poistnej

udalosti alebo  k zmierneniu jej následkov,
c) vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi,
d) preukázať poisťovateľovi svoj nárok na poistné plnenie,
e) uviesť v hlásení poistnej udalosti a všetkých priložených dokladoch pravdi-

vé, úplné a neskreslené údaje,
f) poskytnúť poisťovateľovi pri vyšetrovaní poistnej udalosti všetku potrebnú

súčinnosť,
g) na žiadosť poisťovateľa zbaviť tretiu osobu povinnosti mlčanlivosti o skutoč-

nostiach súvisiacich s poistnou udalosťou,
h) úkony vyžiadané poisťovateľom v súvislosti s vyšetrením poistnej udalosti vy-

konať bez zbytočného odkladu,
i) zabezpečiť, aby právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou

alebo iné obdobné právo, ktoré mu vzniklo voči tretej osobe, prešlo na po-
isťovateľa,

j) ak má dojednané poistenie rovnakého alebo podobného charakteru aj
u iného poisťovateľa, oboznámiť poisťovateľa s touto skutočnosťou pri do-
jednaní poistenia.
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2. Ďalej je poistený povinný:
a) dodržiavať  pravidlá bezpečného pohybu v horskej oblasti, dodržiavať pokyny

a zákazy Horskej služby, riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariade-
niami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti

b) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
c) dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati stanovené prevádzkovate-

ľom trate,
d) zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok

a výstupov, ak takú možnosť má.
3. Ak nie je poistník a poistený tou istou osobou, platia povinnosti z predchádzajú-

cich ustanovení tohoto článku primerane tiež pre poistníka. 
4. Ak by vedomé porušenie povinností poisteného uvedených v bode 1 a 2  malo

vplyv na vznik poistnej  udalosti alebo na zväčšenie jej následkov, prípadne zne-
možnilo predloženie dôkazov o tom, že sa jedná o poistnú udalosť v zmysle tých-
to všeobecných poistných podmienok, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie
primerane znížiť. 

5. K likvidácii poistnej udalosti je poistený povinný predložiť:
a) hlásenie poistnej udalosti,
b) originály účtov potvrdzujúce úhradu nákladov, resp. faktúru na úhradu nákla-

dov,
c) doklady potvrdzujúce vznik nákladov v súvislosti s úkonmi horskej služby,
d) fotokópiu poistnej zmluvy, 
e) na vyžiadanie poisťovateľa ďalšie doklady. 

Čl. 10
Povinnosti poisťovateľa

Poisťovateľ je povinný:
a) dodržiavať povinnosti uložené mu všeobecne záväznými právnymi predpismi,

ostatnými ustanoveniami VPP-HS a príslušnými zmluvnými dojednaniami,
b) prerokovať s poisteným, resp. s poistníkom, výsledky vyšetrenia poistnej uda-

losti, ak o to poistník alebo poistený požiada,

c) v súvislosti s poistnou udalosťou nahradiť účelne vynaložené náklady spo-
jené so vzniknutou škodou v dojednanom rozsahu,

d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia a o sku-
točnostiach, ktoré sa dozvedel pri dojednávaní poistenia, jeho správe ale-
bo pri likvidácii poistných udalostí.

Čl. 11
Forma právnych úkonov

1. Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písomná forma. Všetky
zmeny alebo dodatky k poistnej zmluve sa uzatvárajú v písomnej forme, inak
sú neplatné.

2. Podania poistníka resp. poisteného nadobúdajú účinnosť dňom ich doručenia
poisťovateľovi resp. jeho obchodným zástupcom.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

1. V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od všetkých ustanovení týchto vše-
obecných poistných podmienok, ak všeobecne záväzné právne predpisy vý-
slovne neustanovujú, že také odchýlenie nie je možné.

2. Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi, resp. poistenému (ďalej len „adre-
sát“) sa doručujú poštou, môžu byť však doručené aj zástupcom poisťovateľa,
a to na poslednú poisťovateľovi známu adresu.  Písomnosť sa považuje za do-
ručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prev-
zatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli ne-
zastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na
pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát
o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťova-
teľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil.

3. Tieto všeobecné poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2006.
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