členské

Členstvo v SHS JAMES a poistenie
Dlhé roky našim
členom okrem zázemia
národného športového
zväzu pre uznané športy
„horolezectvo“ a „športové
lezenie“ ponúkame aj
benefity.
Medzi najvýznamnejšie patria:
	poistenie nákladov na záchrannú činnosť
Horskej záchrannej služby na Slovensku
v spolupráci s poisťovňou Union do 20 000 €
	zľava 50% na ubytovanie na horských chatách, ktorých sme spoluvlastníkmi
	možnosť zúčastniť sa rôznych druhov kurzov za zvýhodnených podmienok

text: ???foto: ??(xx), ??(xx)

Tab. 1: Poistne krytie
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	právo pohybu a športovania v horolezeckých
a skalných terénoch Slovenska aj v chránených územiach v súlade s legislatívou SR
	lezenie v horských a skalných oblastiach,
kde ich správcovia pravidelne servisujú
a obnovujú istiace prostriedky.

Rozšírená ponuka benefitov
pre členov SHS JAMES

1.	Rozšírené členstvo BASIC zahŕňa:
a.	Členstvo v SHS JAMES
b.	Poistenie liečebných nákladov – ročné
– SVET
c.	Členstvo v PZS (Slovinský horolezecký
zväz)
2.	Rozšírené členstvo STANDARD zahŕňa:
a.	Členstvo v SHS JAMES
b.	Cestovné poistenie – ročné – SVET
c.	Členstvo v PZS (Slovinský horolezecký
zväz)

Popis členstva BASIC a STANDARD

a.	Členstvo v SHS JAMES – bežné členstvo
b.	Poistenie v Európskej cestovnej poisťovni
– produkty BASIC a STARDARD sa líšia
v poistných krytiach podľa tabuľky Tab. 1
Podmienky:
	poistenie je limitované do nadmorskej
výšky 5 000 m n. m. (platí pre celý čas
pobytu)
	45 dní je maximálny kontinuálny počet
dní pobytu v zahraničí. Po návrate domov a pri opätovnom vycestovaní platí
poistenie ďalších 45 dní
	
v zťahuje sa na všetky horolezecké
a športové aktivity, ktorým sa náš spolok venuje
	vzťahuje sa aj na súťažné podujatia
v športovom lezení mimo územia SR
	komunikácia s operátorom je v slovenskom jazyku

ÖeAV – Österreichister
Alpenverein
CAI – Club Alpino Italiano
Taliansko
AVS – Alpenverein Südtirol
Nemecko
DAV – Deutscher Alpenverein
BAC – Belgische Alpen Club
Belgicko
(CAB – Club Alpin Belge)
FFCAM – Federation des clubs
Francúzsko
alpins de montagne
LAV – Liechtensteiner
Lichtenštajnsko
Alpenverein
GAL – Groupe Alpin
Luxembursko
Luxembourgeois
NKBV – Niederlandse Klim-en
Holandsko
Bergsport Vereniging
FEDME – Federacion Espańola
Španielsko
de Deportes de Montańa
SAC – Swiss Alpine Club
VAACS – Vereinigung der
akademischen Alpenclubs
Švajčiarsko
der Schweiz
FAT – Federazione Alpinistica
Ticinese
Rakúsko

Členské poplatky BASIC
a STANDARD pre rok 2021

Členské pre dospelých, deti a juniorov je obdobné ako bežné členstvo v SHS JAMES.
U seniorov nad 70 rokov Európska cestovná poisťovňa poistenie s takýmto krytím
neponúka.
Rodina je vnímaná ako jednotka, ktorá
býva na tej istej adrese, prípadne je zrejmé, že
ide o rodinu v zmysle otec, matka, syn, dcéra. Takto je možné poistiť rodinu, ktorá má
2 dospelých (prípadne seniorov) a až 5 detí,
resp. juniorov.

Postup pri úhrade členstva BASIC
a STANDARD

Člen klubu – požiadate Váš klub o zvolenú
formu členstva BASIC alebo STANDARD
a klubu uhradíte príslušnú čiastku. Kluby Vás
elektronicky prihlásia.

Priamo registrovaný člen – zaplatíte priamo
zvolený druh členstva na náš účet.

Platobné údaje pre úhradu členstva

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK30 0200 0000 0000 0623 3112
Variabilný symbol: ID číslo na Vašom preukaze
Poznámka pre prijímateľa:

Meno Priezvisko – Produkt

(BASIC alebo STANDARD)

Rozšírenie výluk pre rok 2021
(BASIC a STANDARD)

(pozn. písané slovníkom poisťovne):
	a lpinizmus, skialpinizmus, skalolezectvo,
lezenie v ľade po umelej stene, horolezectvo do 5 000 m
	beh na lyžiach, turistika do 5 000 m, lezenie
po umelej stene, technické lezenie A2 a viac
	pohyb v teréne v nadmorskej výške viac
ako 3 000 m maximálne do 5 000 m mimo
vyznačených alebo bežne sprístupnených
chodníkov, trás
	lanové dráhy
	bouldering
	cyklistika (horská)
	freeride
	k anoe, kajak – WW3 – maximálne, rafting – WW4 a WW5
	
l yžovanie a snowboarding, lyžovanie
mimo vyznačených tratí, heliskiing
	via ferrata (stupeň A,B,C,D,E)
	windsurfing

Platnosť členstva BASIC
a STANDARD

1.	Pokiaľ uhradíte bežné členské SHS JAMES, oproti minulosti sa nič nemení
a stávate sa členom SHS JAMES na ďalší
deň po pripísaní platby na náš účet.
2.	Pokiaľ ste uhradili jeden z produktov BASIC a STANDARD, znamená to pre vás
nasledovné

a.	Poistenie
		 i.	Ste poistení od nasledovného dňa od
pripísania úhrady (v správnej výške)
na náš účet bez ohľadu na to, či ste
už preukaz fyzicky obdržali.
		 ii.	Po spracovaní podkladov dostanete
poštou preukaz Európskej cestovnej
poisťovne s číslom zmluvy a telefonickým kontaktom, kam je potrebné
sa obrátiť v prípade nehody.
		 iii.	Samotné poistenie v Európskej cestovnej poisťovni je platné vždy od
začiatku januára do 31. marca nasledovného roku.
Príklady: Pokiaľ nám Vaša úhrada členského
BASIC alebo STANDARD bude pripísaná
na účet 25. 12. 2021 ako platba za rok 2022,
adekvátne poistenie je platné od 1. 1. 2022
do 31. 3. 2023, resp. v priebehu kalendárneho roka, deň po pripísaní úhrady na náš účet,
t.j. v prípade pripísania úhrady 1. 8. 2021 (za
rok 2021) je poistenie platné od 2. 8. 2021 do
31. 3. 2022.
Upozornenie: Režim poistenia sa na rozdiel od roka 2020 mení a zosúlaďuje sa s obdobím poistenia bežného členského.
b. Výhody členstva z PZS
		 i.	Tie Vám začnú plynúť takisto nasledovný deň od pripísania úhrady
v správnej výške na náš účet. Uplatnenie výhod sa deklaruje preukazom, ktorý vystavujeme vždy.
		 ii.	Preukaz na svoje meno dostanete
spoločne s kartičkou poistenca.
		 iii.	Sú vždy platné do 31.1. nasledovného
roku (pokiaľ nám Vaša úhrada balíka BASIC alebo STANDARD bola
(bude) pripísaná na účet 15.4.2021,
adekvátne plynúce výhody sú platné
do 31.1.2022.
Viac informácií a ich aktualizácie nájdete
na našom webe.


Tab. 2: Členské poplatky pre rok 2021
Forma členstva
SHS JAMES
SHS JAMES BASIC
SHS JAMES STANDARD

Platnosť

dospelý junior
Slovensko 30,00 € 10,00 €
svet
60,00 € 35,00 €
svet
75,00 € 50,00 €

Tab. 3.: Rozsah poistenia
Členstvo

Územie

Základné
BASIC
STANDARD

Slovensko
Svet
Svet

HZS
Slovensko




Liečebné
náklady




Jednotlivec
dieťa
senior 705,00 €
10,00 €
25,00 € 45,00 €
40,00 € 60,00 €

Zodpovednosť




Rodina
senior 70+
10,00 €
150,00 €
195,00 €

Poisťovateľ
UNION
Európska cestovná poisťovňa
Európska cestovná poisťovňa

Tab. 4.: Rozsah benefitov
Členstvo
Základné
BASIC
STANDARD

Územie
Slovensko
Svet
Svet

Tatranské chaty




Alpské chaty




Poskytovateľ
SHS JAMES
PZS a SHS JAMES
PZS a SHS JAMES
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c.	Členstvo v PZS (Slovinský horolezecký
zväz) – toto členstvo prináša nasledovné
benefity:
	30-50% zľava na chatách v Slovinsku Zoznam chát nájdete na https://en.pzs.si/
koce.php
	
z ľava do 50% na pobyt v chatách
v Chorvátsku
	
z ľava do 50% na pobyt v chatách
v Rakúsku
	50% zľava pri vstupnom do Paklenice
	z ľavy v lezeckých obchodoch v Slovinsku a Chorvátsku
	ďalšie zľavy v Slovinsku (železnice, lanovky, kúpele, atď...)
	v ýznačná zľava na viac ako 1250 horských chatách Európe na základe tzv.
Alpskej dohody. Týka sa nasledovných
krajín a zväzov:
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