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37 742 004
poistenie nákladov na zásah
Horskej záchrannej služby
Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10
8113 60 Bratislava
Slovenská republika
tel: ++ 421 2 20 811 811
fax: ++ 421 2 53 631 111

poistník: Mesto Vysoké Tatry
adresa: Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 00 326 585

POISTENIE NÁKLADOV NA ZÁSAH HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY (HZS)
Z poistenia má poistený právo na úhradu nevyhnutných nákladov za:
- vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie),
- vyslobodzovanie osoby,
- prepravu pozemnú, leteckú, ak nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, z miesta
zásahu HZS do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou vrátane leteckej alebo
do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej republiky,
- prepravu telesných pozostatkov z miesta zásahu HZS do miesta odvozu telesných pozostatkov
dopravnou zdravotnou službou,
ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami Horskej záchrannej
služby, tzv. zásah HZS, v niektorej z horských oblastí v územnej pôsobnosti HZS, ak tieto náklady
boli poistenému alebo za poisteného jeho zákonnému zástupcovi alebo v prípade smrti poisteného
oprávneným dedičom vyúčtované v horských oblastiach na území Slovenskej republiky v súlade s
platným cenníkom nákladov HZS vydaným HZS a to až do výšky 20.000 €.
Poistené osoby
Poistené osoby sú fyzické osoby, ktoré ku dňu začiatku poistenia prekročili 18-ty rok veku, a sú spôsobilé
na právne úkony, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ak sa riadne zaregistrovali v ubytovacom
zariadení na území Mesta Vysoké Tatry. Za riadne zaregistrovanú osobu v ubytovacom zariadení sa
považuje fyzická osoba, ktorá prekročila 18-ty rok veku, je spôsobilá na právne úkony a je uvedená v
knihe hostí ubytovacieho zariadenia na území Mesta Vysoké Tatry.
vylúčenia z poistenia
- nedodržanie pokynov horskej služby (výstrahy, výskyt v oblasti so zvýšeným lavínovým
nebezpečenstvom, uzavreté turistické značkované chodníky a pod.)
- iné platné pokyny pre pohyb osôb v horských oblastiach
- alkohol, drogy, omamné látky

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI
Vznik poistnej udalosti ohláste Union poisťovni, a. s. na ktoromkoľvek jej kontaktnom mieste alebo
sa informujte telefonicky na telefónnom čísle 0850 111 211.
V prípade, že sa dostanete do tiesňovej situácie (zranenie / úraz / únava s neschopnosťou ďalšej
chôdze, zablúdenie a uviaznutie v ťažkom teréne, pád lavíny) bezodkladne kontaktujte:
NON STOP dispečing Horskej záchrannej služby na telefónnom čísle 18 300 alebo
tiesňové volanie integrovaného záchranného systému na telefónnom čísle 112 alebo
príslušné oblastné stredisko Horskej záchrannej služby (telefónne číslo si poznačte ešte pred
vycestovaním), nájdete ho na www.hzs.sk
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