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Čo prináša podvojné členstvo v Slovenskej skialpinistickej asociácii
a v Alpenvereine ?

*Poistenie na horách celého sveta a rozsiahle členské výhody *
Ako už iste dobre viete z médii alebo napr. aj z našej webovej stránky www.skialp4u.sk záchranné akcie pri
preukázanom vlastnom zavinení na horách nie sú zadarmo. Je teda výhodné byť majiteľom poistenia, ktoré
pokryje ako úrazovú zložku, tak i činnosť záchranárov, ich transportné možnosti k úrazu ako aj ich
vybavenie. V súčastnosti musíme hradiť všetky náklady spojené s výkonom záchrannej a pátracej činnosti
Horskej záchrannej služby (HZS), s výnimkou nákladov za zdravotnícke výkony, ktoré budú hradené zo
zdravotného poistenia. Výnimku z povinnosti zaplatiť za zásah horskej služby nemajú ani tí, ktorí neporušili
žiaden zákon ani pokyn Horskej záchrannej služby.
Slovenská skialpinistická asociácia / ďalej len SSA / ponúka výhodné možnosti poistenia pre svojich členov.
V rámci členstva v organizácii je totiž možné vybrať si aj formu podvojného členstva v SSA a Alpenvereinu.
Výhodou je možnosť získať tak poistenie v renomovanej poisťovni UNIQUA, v jej rakúskej vetve, ktorá pre
členov ponúka úrazové poistenie v rámci celého sveta vrátane hradenia činnosti záchranných systémov pri
záchrane na horách. Sú v nej zahrnuté aj mnohé rizikové športy ale mimo účasti napr. na pohárových
súťažiach a súťažiach SP v skialpinizme / bližšie viď. podmienky poistenia na www.skialp4u.sk /. Okrem
tohto úrazového poistenia je súčasťou členstva množstvo zliav na vysokohorských chatách v Európe, rôznych
poplatkoch, v obchodoch a pod. Skutočnosť, že toto poistenie je platné aj pre Slovensko sa tak stáva veľmi
zaujímavé pre široký okruh ľudí. Mnohí z Vás aspoň raz do roka vycestujú do zahraničia a môžete tak
využívať všetky ponúkané výhody, ktoré sú naozaj výrazné s veľmi rýchlou návratnosťou. Každého
samozrejme poťeší aj skutočnosť, že aj slovenské hory sú už v tom zahrnuté a ďalšie poistenie nie je už
potrebné.
Ako je možné stať sa členom a aká je cena ročného členského poplatku?
Ponúkané ceny platné pre rok 2007 s platnosťou už od 1.9.2006 sú v tabuľke. V prípade, že sa stanete členom
napr. v septembri 2006 tak členstvo je platné až do 31.12.2007 resp. 31.1.2008 čo je takmer 17 mesiacov !!!
Kategória
A
B
C
D*
E*

Dospelí (26 až 60 rokov)
Juniori (19 až 25 rokov, študenti do 27 rokov), Seniori (nad 60 rokov)
Deti a mládež (do 18 rokov)
Manželia
Rodiny s deťmi do 25 rokov bez príjmu resp. študenti do 27 rokov

členské v Sk
1850,1450,750,3300,3300,-

* D a E vychádajú z kategórii A a B, prípadné iné možnosti a kombinácie je potrebné odkonzultovať

Novinka pre českých záujemcov – ponúkame možnosť úhrady v CZK priamo na účet SSA v Čechách za
ceny platné pre ČR – viď. web www.skialp4u.sk .
Pre záujemcov len o členstvo v Slovenskej skialpinistickej asociácii je cena členského poplatku pre rok 2007
200 Sk.

