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Rozsah pojištění

Alpenverein Weltweit Service poskytuje pojistnou ochra-
nu všem členům Österreichischer Alpenverein v případě 
úrazů ve volném čase při záchranných akcích. 
Pojistné krytí v zahraničí pro plnění při repatriaci a 
zdravotním ošetření platí pro úrazy ve volném čase i při 
výkonu povolání a při nemoci.
Alpenverein Weltweit Service má platnost po celém 
světě, s výjimkou pojištění odpovědnosti za škodu a 
pojištění právní ochrany, která se omezují na Evropu.
Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Genera-
li Versicherung AG.

Pojistné částky

1. Náklady na záchranu v tuzemsku a zahraničí  
až do výše 25.000,- EUR na osobu a pojistnou událost.
Celoročně, na celém světě, ve volném čase  
Náklady na záchranu se rozumí náklady místních 
záchranných organizací (u událostí, k nimž dojde poblíž 
hranic, také náklady záchranných organizací sousední 
země), které jsou nutné v případě, že pojištěnec utrpěl 
úraz nebo se dostal do nouzové situace v horách či ve 
vodě a musí být zraněný nebo nezraněný zachraňován. 
(Totéž platí analogicky i pro případ úmrtí). 
Náklady na záchranu jsou prokázané náklady na hledání 
pojištěnce a na jeho transport z těžko přístupného 
terénu
a) až k nejbližší sjízdné silnici nebo 
b) do nemocnice, která je nejblíže místu úrazu.

1.1. 1.1. Náklady na přepravu a převoz v tuzemsku
Náklady na přepravu zraněného/nemocného a náklady 
na převoz zemřelého v tuzemsku jsou hrazeny bez ome-
zení částky v případě, že přepravě/převozu předcházela 
záchrana krytá pojištěním.
Náklady na přepravu jsou náklady na transport z jedné 
nemocnice do druhé poblíž místa trvalého pobytu 
nebo do samotného místa trvalého pobytu. Náklady na 
převoz jsou náklady na transport zemřelého do místa 
jeho posledního bydliště. 

Transport musí zorganizovat smluvní organizace uve-
dená na členské kartě ÖAV, jinak bude uhrazena částka 
maximálně 750,- EUR:
Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422,  
F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at

2. Náklady na repatriaci a lékařské ošetření v zahraničí  
Platí během prvních osmi týdnů každé cesty do 
zahraničí po celém světě pro úrazy ve volném čase  
i při výkonu povolání a při nemoci 

• Repatriace ze zahraničí bez omezení částky
• V případě nezbytného lékařského ošetření (včetně 

převozu do nemocnice, který je z lékařského hlediska 
nezbytný) v zahraničí až do částky 10.000,- EUR. 

Krytí u bodu 2 zahrnuje konkrétně
2.1 Náklady zdravotně odůvodněného převozu pacienta 

v plné výši ze zahraničí do nemocnice v zemi trvalého 
pobytu nebo do místa trvalého pobytu,

       navíc náklady na přepravu jedné osoby blízké osobě 
přepravované. Předpokladem pro repatriaci je vedle 
toho, že je pojištěnec schopen převozu, také to,

 a) že je zdravotní stav přepravované osoby takový,  
že je v ohrožení života, nebo

 b) že v daném místě není na základě dané zdravot-
ní péče zajištěno ošetření odpovídající standardu v 
tuzemsku nebo

 c) že je možné předpokládat hospitalizaci delší než  
5 dní.

 Transport musí zorganizovat smluvní organizace uve-
dená na členské kartě ÖAV, jinak bude uhrazena částka 
maximálně 750,- EUR:

 Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422,  
F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at



2.2 Náklady neodkladného, ze zdravotního hlediska nezbyt-
ného lékařského ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi 
trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, z 
lékařského hlediska nezbytného převozu do nejbližší

       vhodné nemocnice až do pojistné částky 10.000,- 
EUR, přičemž z této částky je pro ambulantní lékařské 
ošetření včetně lékařem předepsaných léků k dis-
pozici částka 2.000,- EUR. Na ambulantní lékařské 
ošetření včetně lékařem předepsaných léků se vztahuje 
spoluúčast ve výši 70,- EUR na osobu a pobyt v zahraničí. 
Tato spoluúčast bude vždy odečtena z pojistného plnění 
společnosti Generali Versicherung AG, tedy rovněž v 
případě povinnosti plnění z dalšího povinného nebo 
soukromého pojištění. Náklady na hospitalizaci hradí po-
jistitel předem. Plnění předem bude poskytnuto pouze 

       nemocnici. 
Náklady na lékařské ošetření, které je ze zdravotního 
hlediska nezbytné a je spojeno s hospitalizací, jsou 
přímo hrazeny přímým vyúčtováním pouze v případě, že 
bude v nemocnici předložena karta e-card a zpracování 
provede Tyrol Air Ambulance. 
Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422,  
F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at

2.3 Náklady na převoz zemřelého do místa jeho posledního 
bydliště v plné výši. 
Transport musí zorganizovat smluvní organizace u 
dená na členské kartě ÖAV, jinak bude uhrazena částka 
maximálně 750,- EUR:
Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422,  
F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at
Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během 
prvních osmi týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistné 
částky se rozumí na osobu a cestu do zahraničí.

Při cestách do zahraničí na dobu delší než osm týdnů 
nabízí Österreichischer Alpenverein prostřednictvím 
Europäische Reiseversicherung samostatné pojištění – 
informace a dokumenty naleznete na adrese:  
www.alpenverein.at/versicherung

3. Pojištění odpovědnosti za škodu až do výše 
3.000.000,- EUR 
Pojištění právní ochrany až do výše 35.000,- EUR

Celoročně, po celé Evropě
Krytí se vztahuje na závazky z náhrady škody při škodách 
na zdraví a věcných škodách (pojištění odpovědnosti 
za škodu), náklady na advokáta a soudní výlohy při 
uplatňování nároků na náhradu škody vůči původci 
nehody a jeho poskytovateli pojištění odpovědnosti 
za škodu nebo při obhajobě u soudu nebo správního 
orgánu proti výtce porušení trestněprávních předpisů 
z nedbalosti (právní ochrana), pokud tuzemským a 
zahraničním členům z jejich činnosti ve spolku vzniknou.

 Činností ve spolku se rozumí:
• účast na jakékoliv akci vypsané sekcemi ÖAV
• provozování následujících druhů sportu (i soukromě 

mimo akce jednotlivých sekcí): pěší turistiky, horole-
zectví, lezení, lyžování, skitouringu, běhu na lyžích, 
snowboardingu, jízdy na divoké vodě, canyonin-
gu, jízdy na horském a trekovém kole. (Jízdou na 
horském nebo trekovém kole se rozumí jízda po 
lesních komunikacích, lesních a jiných nezpevněných 
cestách a na k tomu určených, popř. značených cyklos-
tezkách ve sportovním oblečení. Nehody na veřejných 
komunikacích a na cyklostezkách ve městě nebo v obci 
nejsou pojištěny, ledaže by se nehoda stala v souvislos-
ti s výše popsanou jízdou na horském nebo trekovém 
kole.) 

 Pojistná ochrana se vztahuje na Evropu včetně 
středomořských ostrovů (vyjma ostrovů v Atlantském 
oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků, asijské části 
Turecka a Společenství nezávislých států).



Výluky v případě nákladů na záchranu

Pojistná ochrana se nevztahuje na:
• úrazy/nemoci při profesionální činnosti nebo jiné 

činnosti prováděné za úplatu a na úrazy/nemoc členů 
záchranných organizací při organizovaných záchranných 
zásazích nebo jiných činnostech z pověření záchranné 
organizace;

• nehody vzniklé používáním motorových vozidel; 
pojištěny jsou však nehody způsobené motorovými 
vozidly na (i na nepřímé) cestě na shromáždění a akce 
ÖAV a z nich a také na cestě na akce v rámci činnosti 
spolku podle stanov (i soukromé činnosti spolku) a 
z nich, jako jsou pěší turistika, horolezectví, lezení, 
lyžování, skitouring, běh na lyžích, snowboarding, jízda 
na divoké vodě, canyoning a jízda na horském a treko-
vém kole, a dále nehody vzniklé při používaní lanovek a 
vleků;

• nehody vzniklé používáním létajících strojů (draků, 
paraglidu), letadel (soukromých motorových a bezmo-
torových letadel) a při skocích s padákem; pojištěno je 
však použití motorových letadel, která jsou schválena 
pro přepravu osob (např. dopravní letadla);

• nehody při účasti na zemských, spolkových nebo me-
zinárodních soutěžích v severském a alpském lyžování, 
snowboardingu, freestylovém lyžování a snowboar-
dingu, jízdě na bobech, skibobech a skeletonu nebo v 
sáňkařském sportu a při trénincích na takové závody;

• úrazy/nemoci během účasti na expedicích do hor s 
vyšší nadmořskou výškou než 6 000 m a na expedicích 
do Arktidy, Antarktidy a Grónska (viz upozornění týka-
jící se expedic do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 
000 m a trekingu). 
 
 
 
 
 
 

 Pro expedice do hor s vyšší nadmořskou výškou než 
6 000 m nabízí ÖAV prostřednictvím Europäische 
Reiseversicherung samostatné pojištění – informace a 
dokumenty naleznete na adrese:

 www.alpenverein.at/versicherung

Výluky v případě repatriace a  
lékařského ošetření

Pojistná ochrana se nevztahuje na:
• léčbu, která začala již před zahájením cesty do 

zahraničí;
• léčbu chronických nemocí, kromě následků akutních 

záchvatů nebo relapsů;
• léčbu, která je účelem pobytu v zahraničí;
• zubní ošetření, která nejsou prováděna jako první 

pomoc k bezprostřednímu utišení bolesti;
• umělá přerušení těhotenství a těhotenská vyšetření 

a porody, vyjma předčasných porodů, k nimž dojde 
minimálně dva měsíce před termínem přirozeného 
porodu;

• léčbu a ošetření v důsledku nadměrného požití alkoho-
lu a v důsledku zneužití návykových látek a léků; 

• kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitace;
• preventivní očkování;
• léčbu nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku 

válečných událostí všeho druhu a v důsledku aktivní 
účasti na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trest-
ných činech; 

• léčbu nemocí a následků úrazů vzniklých při aktivní 
účasti na veřejně pořádaných placených sportovních 
soutěžích a při tréninku; 

• léčbu nemocí a následků úrazů vzniklých při účasti na 
zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích 
v severském a alpském lyžování, snowboardingu, free-
stylovém lyžování a snowboardingu, jízdě na bobech, 
skibobech a skeletonu nebo v sáňkařském sportu a při 
trénincích na takové závody;



• léčbu nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku 
škodlivého účinku jaderné energie; léčbu nemocí a 
následků úrazů při provozování leteckých sportů (viz 
také „Výluky v případě nákladů na záchranu“);

• léčbu nemocí a následků úrazů členů záchranných 
organizací vzniklých při organizovaných záchranných 
zásazích a cvičeních z pověření záchranné organizace;

• léčbu nemocí a následků úrazů vzniklých během účasti 
na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 
000 m a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Gróns-
ka (viz upozornění týkající se expedic do hor s vyšší 
nadmořskou výškou než 6 000 m a trekingu). 
 
Pro expedice do hor s vyšší nadmořskou výškou než 
6 000 m nabízí ÖAV prostřednictvím Europäische 
Reiseversicherung samostatné pojištění – informace a 
dokumenty naleznete na adrese:

 www.alpenverein.at/versicherung

 Upozornění! Nehody způsobené motorovými vozidly 
v zahraničí jsou v rámci plnění uvedených v bodu 2 
v případě repatriace a lékařského ošetření (včetně 
převozu do nemocnice) obecně pojištěny, pokud nevz-
niknou při účasti na motoristických soutěžích (také při 
klasifikovaných jízdách nebo rallye) a na tréninkových 
jízdách.

Doba trvání pojištění

Pojistná ochrana je zajištěna, pokud je před škodní 
událostí uhrazen běžný členský příspěvek. Výjimkou je 
leden každého roku: Pokud nastane škodní událost v 
tomto období a příspěvek na daný kalendářní rok ještě 
není uhrazen, uskuteční se plnění pouze v případě, že 
bude příspěvek ještě uhrazen a že byl rovněž uhrazen 
členský příspěvek za předcházející rok. Při zaplacení 
příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana od 
půlnoci dne, který následuje po dni zaplacení. Noví 
členové, kteří do svazu vstoupí v období od 1. září 
každého roku, se rovněž považují až do 1. ledna následu-
jícího roku za pojištěné, ačkoli jim za toto období není 
účtován členský příspěvek. 

Co je třeba udělat v případě pojistné 
události?

Upozornění! Před repatriací, převozem, lékařským 
ošetřením v zahraničí spojeným s hospitalizací a 
přepravou v tuzemsku (ne při zachraňování) se 
bezpodmínečně spojte s 24hodinovou službou pro na-
léhavé případy (jinak bude uhrazena částka maximálně 
750,- EUR): 
Tyrol Air Ambulance, T +43/512/22 422,  
F +43/512/28 88 88, M taa@taa.at

Při záchraně, repatriaci, přepravě a lékařském ošetření 
zašlete prosím oznámení škodní události na adresu:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH,  
Bundesstraße 23, 6063 Rum, T +43/512/238300-30, 
F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

V záležitostech týkajících se odpovědnosti za škodu a 
právní ochrany prosím kontaktujte:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH,  
Bundesstraße 23, 6063 Rum T +43/512/238300-30,
F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at
 
Formuláře o škodě jsou k dispozici na webových 
stránkách www.alpenverein.at/versicherung a rovněž 
ve společnosti KNOX Versicherungsmanagement GmbH 
(kontaktní údaje viz výše).



Upozornění týkající se expedic do hor s 
vyšší nadmořskou výškou než 6 000 m a 
trekingu

Při trekingových cestách: Jednodenní výstupy na vrcholy 
v nadmořské výšce nad 6 000 m jsou pojištěny, pokud 
se v plánu cesty nepočítá s výškovým táborem. Pro 
expedice do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 
m, které nejsou trekingovými cestami, nabízí ÖAV 
prostřednictvím Europäische Reiseversicherung samo-
statné pojištění. Informace a dokumenty naleznete na 
adrese: 
www.alpenverein.at/versicherung
S dalšími dotazy se obracejte na:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH,  
Bundesstraße 23, 6063 Rum, T +43/512/238300-33,  
F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at 

Kdo je pojištěn?

Každý člen Österreichischer Alpenverein, který zaplatil 
svůj členský příspěvek na běžné pojistné období. Také 
členové, kteří jsou od placení příspěvků osvobozeni, 
jako jsou děti a mladiství bez příjmů do věku maximálně 
27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) 
jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou ve spolku 
nahlášeni a vlastní tak platnou členskou kartu. Členové 
Österreichischer Alpenverein, kteří mají trvalý pobyt 
v zahraničí nebo mají cizí státní příslušnost, jsou také 
plně pojištěni. Pojem „zahraničí“ uvedený v pojistných 
podmínkách se v tomto případě vztahuje na příslušné 
trvalé bydliště.

Smluvní základ

tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi ÖAV a 
pojišťovnami a všeobecné podmínky, které jsou zákla-
dem příslušné smlouvy. Pojistná ochrana existuje 
subsidiárně. To znamená, že plnění se poskytne pouze 
tehdy a v takovém rozsahu, aby další pojišťovna (správa 
sociálního zabezpečení, soukromá pojišťovna) nemusela 
poskytovat nebo skutečně neposkytovala žádná plnění. 
Nárok neexistuje v případě, že plnění pro pojištěnce byla 
nebo měla být poskytnuta bezúplatně.



Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag 9:00 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 16:30 Uhr

Freitag 9:00 bis 12:30 Uhr
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Österreichischer Alpenverein
Olympiastraße 37 

6020 Innsbruck
T +43/512/59547

office@alpenverein.at
www.alpenverein.at

Jedná se o rakouskou smlouvu, na kterou musí být v 
každém případě aplikováno rakouské právo s výjimkou 

rakouských mezinárodních referenčních norem.

Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versiche-
rungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a 
obsah jiných informací než uvedených v německé verzi 

na webové stránce nebo v informačním prospektu. V 
případě výkladu platí pro Österreichischer Alpenverein 
jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady 
nabízí Österreichischer Alpenverein svým členům vždy 

jako službu a v žádném nejsou právně závazné. 

Na všechny smlouvy uzavřené s Österreichischer Alpen-
verein je aplikovatelné rakouské právo bez mezinárodních 

rakouských referenčních norem.


