Zvláštní podmínka UVKU1572
Zvláštní ujednání pro kolektivní úrazové pojištění
Österreichischer Alpenverein od 01. 01. 2018
1. Pojistná ochrana pro náklady na záchranu
1.1 Předmět pojištění
Pojistitel nabízí pojistnou ochranu pro náklady na záchranu, když pojištěná osoba
v neschůdném terénu
utrpí úraz podle čl. 6 AUVB 2016,
- je v nouzové situaci, nebo
- je v ohrožení života na horách nebo ve vodě a musí být zachráněna, ať je
zraněna nebo nezraněna nebo je mrtvá.
Neschůdný terén vyžaduje záchranu transportem k nejbližší komunikaci, na níž je
možný normální provoz motorových vozidel (záchranného vozidla), např. k bodu
transportu do jiného záchranného prostředku nebo převozu k nejbližšímu lékaři nebo
do nejbližší nemocnice, která je vhodná vzhledem ke zdravotnímu stavu. Ve smyslu
této definice se neschůdným terénem rozumějí „silnice v lese“ a „lesní cesty“. Úrazy
v terénu, který není neschůdný, např. na veřejných silnicích, hřištích nebo v domě či
zahradě, pojistná ochrana nezahrnuje. O nouzovou situaci se jedná, když se
pojištěná osoba v neschůdném terénu nachází v bezprostředním nebezpečí ohrožení
života, fyzické újmy nebo ohrožení zdraví, např. v důsledku akutního onemocnění
nebo je-li v tísni vzhledem k povětrnostním podmínkám.
O ohrožení života na horách se jedná, když se pojištěná osoba ocitne v alpském
terénu v důsledku nebezpečí, typických pro tento terén (např. lavina, padající kamení,
pokles teplot, ztráta orientace), v tísni nebo nouzové situaci.
O ohrožení života v důsledku vody se jedná, když se pojištěná osoba ocitne
v důsledku mimořádného množství vody (např. povodeň, bouřková vlna),
mimořádných povětrnostních podmínek (např. bouře, špatné počasí) nebo během
pobytu na vodních plochách v tísni nebo nouzové situaci, pokud pojištěná osoba
přijde v důsledku toho do bezprostředního (fyzického) kontaktu s vodní plochou.
1.2 Pojistná částka
Na rozdíl od AUVB 2016, Zvláštní podmínka UVPU0005, čl. A Záchrana a transport,
body 1 a 2, činí pojistná částka na náklady na záchranu 25.000,00 EUR na osobu a
pojistnou událost.
Náklady na záchranu jsou náklady místních záchranářských organizací (u událostí
vzniklých blízko hranic také náklady záchranářských organizací sousední země),
které jsou nutné, když se pojištěný ocitne v nouzové situaci / utrpí úraz nebo hrozí-li
mu ohrožení života na horách nebo ve vodě a musí být zachráněn z neschůdného
terénu, ať je zraněn nebo nezraněn (totéž platí obdobně i pro úmrtí).
Pojištěny jsou prokázané náklady na pátrání po pojištěné osobě a její transport
k nejbližší sjízdné komunikaci nebo až do nemocnice, která je nejblíže místu zranění.
Plané poplachy vyvolané členy a tím vzniklé náklady jsou pojištěny z titulu nákladů na
záchranu vždy částkou max. 250,00 EUR (nejedná-li se o úraz, nouzovou situaci
nebo ohrožení života na horách nebo ve vodě).

1.3 Výjimky/změny
Na rozdíl od AUVB 2016 Zvláštní podmínka UVPU0005 čl. A Záchrana a transport
nepojišťuje nebezpečí ztroskotání.
Na rozdíl od čl. 10 AUVB 2016 neplatí pojistná ochrana pro:
a) Úrazy/nemoci vzniklé při činnostech prováděných v rámci povolání nebo jiných
činnostech prováděných za úplatu a úrazy členů záchranářských organizací, které
vzniknou při organizovaných záchranných akcích a cvičeních uskutečněných
z pověření záchranářské organizace.
Pojištěny jsou však úrazy, které se členům Rakouského záchranářského svazu
stanou při vykonávání placené činnosti certifikovaného horského, lyžařského
nebo úředně schváleného a certifikovaného turistického vůdce.
b) Úrazy při používání motorových vozidel
Pojištěny jsou úrazy vzniklé při používání motorových vozidel na přímé a nepřímé
cestě na shromáždění a akce ÖAV a na zpáteční cestě z nich a na cestě k místu,
kde se provádí statutární (i soukromá) činnost svazu (turistické túry, horolezectví,
lezení, lezení po zajištěných cestách, lyžování, lyžařské túry, jízda na běžkách,
snowboarding, sjezd divoké vody, canyoning a túry na horských/trekingových
kolech a používání lanovek a vleků)
c) Úrazy při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních závodech
v oblasti severského a alpského lyžování, snowboardingu, freestyle a freeride
lyžování, jízdě na bobech, skibobech, skeletonu nebo sáňkování a při tréninku na
tyto závody.
d) Úrazy pojištěných osob vzniklé v rámci jejich činnosti leteckého instruktora (také
instruktor paraglidingu), pokud k tomu potřebují v souladu s rakouským právem
povolení, a činnosti jiného člena posádky letadla a při použití kosmických lodí;
e) Úrazy/nemoci při cestách s plánovaným zlézáním hor s výškou vrcholu nad 6.000
m a při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy
(destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska.
Na rozdíl od čl. 10 AUVB 2016 bod 1.5. jsou úrazy v důsledku epileptického záchvatu
nebo jiného křečového záchvatu, který postihne celé tělo pojištěné osoby, pojištěny.
Na rozdíl od čl. 10 AUVB 2016 bod. 1.8. jsou úrazy při horolezeckých aktivitách
s mimořádným rizikem (lezení v nezajištěném terénu od stupně obtížnosti 5 UIAA,
free sólové výstupy (lezení bez jištění), lezení na ledopádu pojištěny.
Pokusy o překonání rekordu v oblasti alpinismu jsou spolupojištěny.

2. Pojistná ochrana při transportu, přemístění a lékařské péči
2.1 Rozsah pojistné ochrany
Pojistná ochrana platí celosvětově pro úrazy, k nimž došlo ve volném čase a při
výkonu povolání i při akutním onemocnění nebo úmrtí v prvních 8 týdnech cesty do
zahraničí.

Pro cesty do zahraničí trvající déle než 8 týdnů nabízí pojistitel zvláštní cestovní
pojištění.
Nemoc je podle všeobecně uznávaného stavu lékařské vědy abnormální fyzický nebo
duševní stav.
Níže uvedené pojistné částky platí pro 1 osobu a 1 cestu do zahraničí.
2.2 Pojistné částky
2.2.1

2.2.2
-

Plné náklady na převoz do nemocnice, nutný ze zdravotních důvodů, vykonaný
ze zahraničí do nemocnice v zemi hlavního bydliště zraněného/nemocného nebo
do hlavního bydliště, spolu s náklady na dopravu blízké osoby doprovázející
převáženou osobu. Předpokladem pro transport domů je kromě toho, zda je
pojištěná osoba schopna převozu,
zhoršení zdravotního stavu, které ohrožuje život, nebo
nemožnost zajištění adekvátní lékařské péče odpovídající standardu ve vlasti
pojištěného vzhledem k lékařské péči, která byla poskytnuta v místě
úrazu/onemocnění, nebo
očekáváná hospitalizace v nemocnici delší než 5 dnů.
Náklady v zahraničí (ne v zemi hlavního bydliště)
na neodkladnou lékařskou péči (ambulantní nebo hospitalizaci), nutnou ze
zdravotních důvodů, včetně léků předepsaných lékařem.
na převoz do nejbližší vhodné nemocnice, nutný ze zdravotních důvodů,
až do pojistné částky 10.000,00 EUR, přičemž je z toho k dispozici pro
ambulantní léčení, včetně léků, předepsaných lékařem, 2.000,00 EUR.
Pro ambulantní lékařskou péči, včetně léků předepsaných lékařem, platí
spoluúčast 70,00 EUR na 1 osobu a 1 pobyt v zahraničí. Ta bude odečtena
z pojistného plnění pojistitele, tedy i v případě povinnosti poskytnout plnění z
dalšího povinného nebo soukromého pojištění.

-

Pojistitel nahradí prokázané náklady na hospitalizaci, nutnou ze zdravotních
důvodů:
v Rakousku: v obecné kategorii poplatků ve veřejných nemocnicích;
mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.
Není-li kvůli naléhavosti hospitalizace možné vyhledání veřejné nemocnice, nebo
pokud pojištěná osoba nemůže ovlivnit výběr nemocnice, nahradí pojistitel
prokázané náklady na lékařskou péči, nezbytnou ze zdravotních důvodů, i
v jiných než veřejných nemocnicích. Tato povinnost plnění končí v okamžiku, kdy
lze z lékařského hlediska provést převoz do veřejné nemocnice.
Lékařská péče je lékařské ošetření, které se z lékařského hlediska jeví podle
všeobecně uznávaného stavu lékařské vědy jako vhodné pro navrácení zdraví,
zlepšení stavu nebo zabránění zhoršení. Lékařská péče končí, když podle
lékařského nálezu již není nutné další léčení.

2.2.3

Celkové náklady na převoz zesnulého ze zahraniční do jeho posledního bydliště.

2.2.4

Náklady na přeložení a převoz v tuzemsku.

Pokud proběhla pojištěná záchrana, jsou náklady na přeložení
zraněného/nemocného a náklady na převoz zesnulého do země hlavního bydliště
pojištěného převzaty bez omezení částky.
Náklady na přeložení jsou přepravní náklady na převoz z jedné nemocnice do
nemocnice, která je blízko hlavního bydliště, nebo do samotného hlavního
bydliště.
Náklady na převoz jsou náklady na přepravu zesnulého do místa jeho posledního
hlavního bydliště.
2.2.5

Přepravu podle bodů 2.2.1, 2.2.3 a 2.2.4 a při hospitalizaci podle bodu 2.2.2 musí
zajišťovat smluvní organizace uvedená na členské kartě, jinak se hradí max.
750,00 EUR.

2.2.6

Při oficiálních cyklistických akcích sekcí se platí i přepravní náklady
zraněného/nemocného při přepravě do tuzemské nemocnice, která je nejblíže
místu konání akce, i když neproběhla žádná záchrana.

2.3 Výjimky
Pojistná ochrana se nevztahuje na:
a) lékařskou péči, která započala již před zahájením cesty;
b) lékařskou péči při chronických onemocněních, kromě těch, která jsou následkem
akutních ataků nebo záchvatů;
c) lékařskou péči, která je účelem pobytu v zahraniční;
d) ošetření zubů, která nejsou prvním ošetřením poskytnutým pro bezprostřední
omezení bolesti;
e) přerušení těhotenství a prohlídky v těhotenství a porody, s výjimkou předčasných
porodů, k nimž došlo minimálně dva měsíce před termínem přirozeného porodu.
Totéž platí obdobně pro předčasně narozené;
f) léčení následků požívání nadměrného množství alkoholu a užívání drog a léčiv;
g) kosmetická ošetření, lázeňské kúry a rehabilitační opatření;
h) preventivní očkování;
i) léčení nemocí a následků úrazů, způsobených válečnými událostmi všeho druhu a
aktivní účastí na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech;
j) léčení nemocí nebo následků úrazů vzniklých při aktivní placené účasti na veřejně
konaných sportovních soutěžích a s nimi souvisejících trénincích;
k) léčení nemocí a následků úrazů vzniklých při aktivní účasti na zemských, spolkových
nebo mezinárodních závodech v oblasti severského a alpského lyžování,
snowboardingu a freestyle a freeride lyžování, jízdě na bobech, skibobech, skeletonu
nebo sáňkování a při trénincích, které s nimi souvisejí, dále nemocí a následků úrazů
vzniklých při aktivní placené účasti na veřejně konaných sportovních závodech a
s nimi souvisejících trénincích. (S výjimkou závodů v lezení členů Rakouského
lezeckého svazu);
l) léčení nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivého působení jaderné
energie;
m) léčení nemocí a následků úrazů vzniklých při účasti na motoristických závodech (i
kvalifikačních závodech a rallye) a s nimi spojených tréninkových jízdách;
n) léčení nemocí a úrazů vzniklých při používání leteckých prostředků (např. draků,
paragliding), letadel (soukromých a větroňů) a při seskoku padákem. Pojištění se
však uplatňuje, pokud jste v motorových letadlech, přípustných pro přepravu osob
(např. dopravní letadla) jako host – s výjimkou (motorových a ultralehkých letadel).
Host je ten, kdo nemá co do činění s provozem letadla, ani nevykonává v příčinné
souvislosti v letadle svou profesní činnost.

o) léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských organizací, které vznikly při
organizovaných záchranných akcích a cvičeních konaných z pověření záchranářské
organizace;
p) Úrazy/nemoci při cestách s plánovaným zlézáním hor s výškou vrcholu nad 6.000 m
a cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace
za jižním polárním kruhem) a Grónska.
Upozornění:
Úrazy způsobené při provozu motorových vozidel v zahraničí jsou v rámci výkonů
uvedených pod bodem 2 všeobecně pojištěny, pokud nevzniknou při účasti na
motoristických závodech (i kvalifikačních jízdách a rallye) a s nimi souvisejících
tréninkových jízdách.

