Ugodnosti za člane
Planinske zveze Slovenije

Uporabnikom planinskih poti priporočamo, da se na spletni
strani http://stanje-poti.pzs.si/, v bližnji planinski koči ali pri lokalnem planinskem društvu predhodno informirajo o dejanskem stanju planinskih poti. Če opazite poškodbe planinskih
poti ali njihovo neustrezno urejenost (poškodbe varoval, podori, zelo obledele markacije, močno zaraščene poti ipd.), prosimo, da na naslov: Planinska zveza Slovenije, p. p. 214, Dvorakova
ul. 9, 1001 Ljubljana ali poskodbe.poti@pzs.si pošljete sporočilo,
v katerem navedite, na kateri planinski poti ste opazili pomanjkljivost, jo opišite in, če je mogoče, dodajte tudi fotografijo.

PARTNER	POPUSTI
Alpina
35 % (*40 %)
Annapurna
10 % za gotovinsko in 5 % negotovinsko plačilo (*20 %)
Gornik
10 % (*15 %)
Iglu Šport
10 % za gotovino in 5 % za negotovinsko plačilo
		
(*dodatni 10 % dobropis ob koncu leta)
Promontana
10 % (*20 %)
Tomas Šport 2
15 % pri nakupu treking in planinske obutve (*25 %)
Univet, Trgovina Pohodnik 10 % (*15 %)
Intersport
10 % za opremo, oblačila ali obutev za pohodništvo in gorska
		
kolesa, 15 % za blag. znamko McKinley (*20 %)
Simpro
25 % za nakup blag. znamke Jack Wolfskin s strani društva
		
(v vrednosti najmanj 1000 €)
Podium
30 % (*35 %) na izdelke CRAFT na sedežu podjetja, v spletni
		
trgovini in v Planinski trgovini PZS
Singla.si
10 % (*20 %)
Kolesarski center Bauer
popust za kolesa znamk KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji,
		
Author, Kettler, Aurora, Cinzia, Haro in Jamis
Garmin Slovenija
10 % pri nakupu GPS Garmin v prodajalni Garmin v Šenčurju in
		
v Planinski trgovini PZS
ON line
15 % pri nakupu blag. znamke On-Line
Žolna šport
10 % pri nakupu blag. znamke Žolna šport
Terme Laško
15 % za bazen in savno in 10 % za wellness storitve
Terme Krka
Od 10 % do 15% na redne cene namestitev in wellness storitev
Logarska dolina
prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj
RTC Krvavec
20 % na prevoz s kabinsko žičnico in štirisedežnico Tiha dolina
Zav. Adriatic Slovenica
10 % na novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila in na
		
novo stanovanjsko zavarovanje Dom AS
Kitio		
10 % na darilne pakete SelectBox
Narodni park Paklenica (HR) do 50 % na vstopnino
Delavska hranilnica
posebna ponudba objavljena na spletni strani www.pzs.si
Slovenski planinski muzej 20 % na vstopnino

OPOZORILO: Uporabniki uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost. Uporabniki morajo pri uporabi planinskih
poti ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih, tako da
ne ogrožajo ali poškodujejo sebe ali drugega. Uporabnik je dolžan planinsko pot uporabljati tako, da se po njej ter na in ob zemljišču, prek katerega poteka, ter na drugih nepremičninah,
živalstvu in rastlinstvu ob njej ne dela škoda. Prepovedano je
omejevati dostop na planinske poti ter poškodovati, odstranjevati ali uničevati markacije, usmerjevalne table, skrinjice in
varovalno opremo in druge oznake ali uporabljati neoznačene
bližnjice.

Dodatne informacije
in prijava nezgode
Planinska zveza Slovenije
Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
01 / 43 45 680
info@pzs.si | http://www.pzs.si
Vse informacije o članarini, članskem zavarovanju,
obrazcih za prijavo nezgode, sklenitvi dodatnih zavarovanj, naročilu članskih izkaznic (tudi za otroke),
naročilu na Planinski vestnik, preverjanju in aktiviranju članstva ter spletni včlanitvi so združene na
http://clanarina.pzs.si
Zavarovalni zastopnik:
Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh
Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana
01/ 569 21 70, pzs.zavarovanje@marsh.com
Izdala Planinska zveza Slovenije, december 2016, 65.000 izvodov,
Foto: Manca Čujež, oblikovanje: Grupa Ee in Media Center

Zavarovanje in članstvo v Planinski zvezi Slovenije

*Popust za strokovne kadre PZS in registrirane alpiniste.
Popusti veljajo na redne cene in se ne seštevajo. Uveljavljajo se z veljavno člansko izkaznico oz.
izkaznico strokovnih kadrov PZS in osebnim dokumentom. Na http://clanarina.pzs.si preverite
dodatne ugodnosti partnerjev za skupinske nakupe in druge podrobnosti.

Zdravstveno zavarovanje
v tujini CORIS AS
Člansko zavarovanje PZS z zdravstveno asistenco v tujini
velja samo za nezgode v gorah. Članom priporočamo
sklenitev dodatnega letnega zdravstvenega zavarovanja z
asistenco v tujini, ki bo dopolnilo člansko zavarovanje PZS
in poskrbelo za ustrezno finančno varnost in pomoč tudi v
drugih primerih nezgode ali bolezni v tujini, na počitnicah,
službeni poti, smučanju ali samo na kratkem izletu.
›› Zavarovanje se sklepa

individualno na PZS in
http://clanarina.pzs.si.
Vse informacije so na voljo
tudi pri zavarovalnici Adriatic
Slovenica.

›› Zavarovanec se mora pri

zavarovalnici identificirati s
številko članske izkaznice.

›› Plačana mora biti članarina za
tekoče leto.

›› Zavarovalno kritje je podano

za zavarovanje klasične
zdravstvene asistence in tiste
športne rizike, ki jih člani PZS
izvajajo rekreativno in jih
splošni pogoji opredeljujejo
kot možnost vključitve
v zavarovanje. Doplačilo
za dodatne rizike (npr.
športno plezanje, deskanje

in smučanje zunaj urejenih
prog, planinarjenje in treking
do 6.500 metrov …) je že
vključeno v ponujeni letni
premiji.

do 25.000,00

›› Člani društev v okviru Planinske zveze

Slovenije so zavarovani pri zavarovalnici
Adriatic Slovenica d. d.

›› Zavarovanje velja eno leto od
datuma sklenitve.

›› Zavarovanje zajema nezgodno zavarovanje,

zavarovanje stroškov reševanja v tujini s
24-urno asistenco in zdravstveno asistenco
za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti.

›› Krite so tudi zavarovane

aktivnosti nad 3.000 metri
nadmorske višine in do 6.500
metrov.

›› Pri družinskem zavarovanju

se lahko zavarujejo samo
osebe, ki so člani PZS in
njihovi družinski člani, ki živijo
v skupnem gospodinjstvu in
so med seboj v družinskem
razmerju: zakonec ali partner
in njihovi otroci, pastorki ali
posvojenci do 26. leta starosti.

Zavarovalno
Zavarovalna
Letna premija Letna družinska
kritje
vsota (EUR)
z davkom/
premija z davkom
			
osebo
				
Kritje stroškov za
zdravniško oskrbo in
vrnitev v domovino

Zavarovanje
in članstvo v
Planinski zvezi
Slovenije

43,68

103,04

›› Članom so na voljo popusti pri nočitvah v
Zavarovanje in članstvo v Planinski zvezi Slovenije

Obvestilo uporabnikom
planinskih poti

planinskih kočah v Sloveniji in tujini ter številni popusti in dodatne ugodnosti pri nakupih, vstopninah in drugih storitvah.

Člani Planinske zveze Slovenije so
zavarovani pri naslednjih aktivnostih:
›› pohodništvo, treking, krpljanje, gorništvo (vključuje

lažje plezanje do IV. stopnje po težavnostni lestvici
UIAA); do 6.500 metrov nadmorske višine;

›› alpinizem, športno in ledno plezanje do 5.000 metrov

nadmorske višine v naravi ali za to ustrezno urejenih
plezališčih in na umetnih stenah ter balvansko plezanje;

›› turno kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih,

gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah ob
uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme
in obleke; nesreče na urejenih cestah za motorna
vozila in na kolesarskih stezah v urbanih okoljih niso
vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se
nesreča zgodi v okviru turnokolesarske ture. Kritje je
podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice;

›› turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj

kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu
pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za
doseganje cilja) in turno deskanje na snegu;

Stroški reševanja v gorah in
zdravstvene oskrbe v tujini
Zavarovanje krije stroške reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode
ali življenjske nevarnosti zavarovanca pri planinski dejavnosti.
Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500
metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 5.000
metrov. Zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki
se lahko zavarujejo individualno.
V primeru reševanja v gorah se aktivira tudi turistično zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, v okviru katerega se krijejo stroški bolnišničnega zdravljenja in stroški vračila poškodovanega v
Slovenijo, do višine zavarovalne vsote za posamezno kategorijo
članstva. To zavarovanje krije zgolj primere, ko se izvede reševanje v
gorah. Asistenčni center obvestimo tudi v primeru, ko ocenimo, da
lahko po nezgodi sami sestopimo v dolino oz. pridemo v bolnišnico.
Za primer drugih zdravstvenih težav v tujini priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja v tujini, ki je predstavljeno v nadaljevanju.
Asistenca v primeru reševanja v tujih gorah – aktiviranje kritja za
stroške reševanja in stroške zdravljenja.

1

Najprej pokličite gorsko reševalno službo ali drugo ustrezno 		
reševalno službo na območju, kjer se nahajate.

›› prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih

društev (kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali
akcije); dejavnost planinskih krožkov v šolah (tudi v
zaprtih prostorih), prostovoljno vodništvo, planinska
orientacija (tudi organizacija tekem v planinski
orientaciji). Druge tekmovalne aktivnosti je treba
zavarovati posebej.

Nezgodno zavarovanje članov
Zavarovanje krije odškodnino v primeru smrti ali trajne invalidnosti, do katere pride v primeru nezgode pri planinski dejavnosti.

Zavarovanje zasebne odgovornosti članov
Zavarovanje krije odgovornost članov za poškodovanje oseb in/
ali poškodovanje stvari pri opravljanju planinske dejavnosti.

2	Nato

pokličite asistenčni center na:

+386 1 519 20 20
(CORIS 24 h/dan)

Aktivacija in preverjanje veljavnosti zavarovanja
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24.00 tistega dne, ko je obveščena zavarovalnica. Za to društvo vpiše podatke člana v informacijski sistem PZS – Naveza. Vsak član PZS, ki
je plačal članarino za tekoče leto, lahko na http://clanarina.pzs.si.
si preveri, ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje.
Če zavarovanje še ne bo urejeno s strani društva, si lahko vsak član
sam aktivira zavarovanje, in sicer s kodo, ki je na članski znamkici. Članarina in zavarovanje veljata do 31. januarja naslednje leto.

Poskrbite za svojo varnost AS, Nove dimenzije varnosti

Zavarovanje je odvisno
od vrste članarine:

Popusti pri nočitvah v
planinskih kočah

		A	

B, B 1 , S +Š

P +O

Nezgodna smrt

5.500 €

1.500 €*

25.000 €

Člani imate v planinskih kočah v Sloveniji 50 % popust pri prenočevanju (30 % v sobah z od 1 do 6 ležišči v planinskih kočah I.
kategorije). Kot člani ste pri prenočevanju v kočah oproščeni tudi plačila turistične takse. Seznam planinskih koč je objavljen na
http://koce.pzs.si.

Invalidnost

75.000 €

8.500 €

8.500€

Območje kritja

svet

svet

svet

Zavarovanje
odgovornosti

150.000 €

50.000 €

50.000 €

Območje kritja
svet
			

Evropa in
Turčija

Evropa in
Turčija

Avstrija
		

OeAV – Österreichister Alpenverein
ÖTK – ÖsterreichischerrnTouristenklub

Stroški reševanja

25.000 €

3.000 €

3.000 €

Italija
		

CAI – Club Apino Italiano
AVS – Alpenverein Südtirol

Zdravstvena
asistenca
za tujino

10.000 €

3.000 €

3.000 €

Evropa in
Turčija, razen
Slovenije

Evropa in
Turčija, razen
Slovenije

Območje kritja
Svet, razen
		
Slovenije
			

V tujini imate člani popust pri prenočevanju v več kot 1250 kočah
partnerskih planinskih organizacij:

Hrvaška
PSH – Planinarski savez Hrvatske
				
Francija
FFCAM – Federation des clubs alpins de montagne
Švica
		
		
		

CAS – Club Alpin Suisse
VAACS – Vereinigung der akademischen 		
Alpenclubs der Schweiz (Zürich & Bern)
FAT – Federazione Alpinistica Ticinese

Nemčija

DAV – Deutscher Alpenverein

Lihtenštajn

LAV – Liechtensteiner Alpenverein

Španija

FEDME – Federacion Espanolade Deportes de Montana

Splošni pogoji

Kanada

ACC – Alpine Club of Canada

Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev
primerno. Upoštevati je treba tudi priporočila stroke, trenutne
razmere in splošna opozorila. Dejavnosti se ne smejo izvajati pod
vplivom alkohola. Splošni pogoji zavarovalnice so objavljeni na
spletni strani http://zavarovanja.pzs.si.

Popusti v Planinski trgovini PZS

* kritje pogrebnih stroškov do navedene višine
* Zavarovanje za stroške reševanja in zdravstveno asistenco ne velja v Sloveniji in v državi
stalnega prebivališča člana. Izjema so člani zamejskih društev v Italiji in Avstriji, ki imajo
vključeno asistenco za reševanje v gorah tudi v Italiji oz. Avstriji.

V Adriaticu Slovenici skrbimo za varnost
članov Planinske zveze Slovenije.
Ob včlanitvi vam podarjamo
posebno darilo večnamensko rutico (buff).
Več na www.as.si/pzs.

Člani imate v Planinski trgovini PZS 20 % popust (strokovni
kadri PZS 25 %) http://trgovina.pzs.si
Člani imate 25 % popust na naročnino revije Planinski vestnik
(29,25 €, namesto 39 € letno) http://clanarina.pzs.si/vestnik.php

