
Zavarovanje 
članov Planinske 
zveze Slovenije
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 ›  Člani društev v okviru Planinske zveze 
Slovenije so zavarovani pri zavarovalnici 
Adriatic Slovenica d. d.  

 ›  Zavarovanje zajema nezgodno 
zavarovanje, zavarovanje stroškov 
reševanja v tujini s 24-urno asistenco 
in zdravstveno asistenco za tujino ter 
zavarovanje zasebne odgovornosti.

Začetek veljavnosti  
zavarovanja

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 
24.00 tistega dne, ko je član s strani društva vnesen v informa-
cijski sistem PZS - Naveza. 

Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini 
in zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24.00 istega 
dne, če so bili podatki vneseni v Navezo do 11.00.

Članarina in zavarovanje veljata do 31. januarja naslednje 
leto. 

aktivacija Zavarovanja

Vsak član PZS, ki je plačal članarino za tekoče leto, lahko na  
www.clanarina.pzs.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 aktiviral zavarovanje, in 
sicer s kodo, ki se nahaja na članski znamkici.

Vse dodatne informacije 
in obrazce za uveljavljanje 
zavarovanja dobite na

Planinska zveza Slovenije  
Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana 
01 / 43 45 680  
info@pzs.si
http://clanarina.pzs.si 
http://www.pzs.si

Zavarovalni posrednik 
GrECo JLT, d. o. o.
01 / 300 61 56 
office@si.geco.eu 

Izdala Planinska zveza Slovenije, december 2015, 65.000 izvodov,  
foto Matej Planko, oblikovanje: Grupa Ee.

Zavarovalno  Zavarovalna Letna premija Letna družinska
kritje vsota (EUR) z davkom/  premija z davkom
   osebo
    

Kritje stroškov za  do 25.000,00 43,68 103,04
zdravniško oskrbo in 
vrnitev v domovino

Zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini Coris

Članom priporočamo sklenitev dodatnega letnega 
turističnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini,  
ki bo dopolnilo člansko zavarovanje PZS.

 ›  Zavarovanje se sklepa 
individualno na PZS in 
http://clanarina.pzs.si. Vse 
informacije pa pridobijo tudi 
na zavarovalnici. 

 ›  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.

 ›  Zavarovanje velja eno leto od 
datuma sklenitve. 

 ›  Krite so tudi zavarovane 
aktivnosti nad 3.000 metri 
nadmorske višine in do 6.500 
metrov. 

 ›  Pri družinskem zavarovanju 
se lahko zavarujejo osebe, 
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.  

 ›  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. 

 www.as.si     080 11 10          

NAJBOLJ VARNI 

PO CELEM SVETU!

4-članska družina 

zavarovana kar 

do 400.000 EUR
  

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V TUJINI Z ASISTENCO

Celoletno zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS za večkratna potovanja v tujino, kjer 
posamezno potovanje ni daljše od 90 dni, vam zagotavlja, da boste celo leto brez skrbi. 
NOVO: Omogočamo vam sklenitev zavarovanja z visoko zavarovalno vsoto 100.000 EUR. 
Do višine celotne zavarovalne vsote je krit tudi prevoz.

Ugodnosti za  
člane PZS

 ›  nezgodno zavarovanje za primer smrti in 
invalidnosti pri planinski dejavnosti 

 ›  zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah  
z asistenco in zdravstvenim zavarovanjem 

 ›  zavarovanje odgovornosti pri planinski dejavnosti 

 ›  do 50 % popusta pri prenočevanju in oprostitev 
turistične takse v planinskih  
kočah po Sloveniji 

 ›  popust pri prenočevanju v planinskih kočah 
številnih planinskih organizacij po Evropi 

 ›  20 % popust pri obisku Slovenskega  
planinskega muzeja 

 ›  prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 
8h zjutraj in popust pri vstopu v Narodni park 
Paklenica (Hrvaška) 

 ›  20 % popust pri nakupu edicij Planinske založbe 
PZS in 25 % popust na naročnino na Planinski 
vestnik 

 ›  10 % popusta na novo zavarovanje osebnega 
vozila Avto AS in novo stanovanjsko zavarovanje 
Dom AS 

 ›  popusti pri nakupu opreme in storitev pri 
partnerjih PZS



Nezgodno zavarovanje  
članov

Zavarovanje krije odškodnino v primeru smrti ali trajne invalidno-
sti, 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.

Stroški reševanja v gorah  
in zdravstvene oskrbe

Zavarovanje krije stroške reševanja, ki nastanejo zaradi nezgo-
de ali življenjske nevarnosti zavarovanca. Zavarovanje zajema 
tudi:

 ›  stroške reševanja 
nepoškodovanega soplezalca 
v navezi s poškodovanim, 
če pride do nesreče na 
gorskem terenu, od koder 
nepoškodovani plezalec sam 
ne bi mogel varno nadaljevati 
poti; 

 ›  stroške reševanja v primeru 
poškodbe tehnične opreme, 
če ta ne omogoča varnega 
nadaljevanja ture ali 
alpinističnega vzpona; 

 ›  stroške reševanja v primeru 
omaganja, izčrpanosti in 
siceršnjo stisko na gori, ki bi 
lahko ogrozila življenje člana;

 ›  stroške reševanja v primeru, ko 
se je član zaplezal ali izgubil in 
ne more varno nadaljevati ture;

 ›  vključena je tudi 24-urna 
asistenca pri organizaciji 
reševanja v tujini; 

 ›  vključena je tudi 24-urna 
zdravstvena asistenca za 
tujino.

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 
6.500 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do viši-
ne 5.000 metrov. Zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične 
odprave, ki se lahko zavarujejo individualno. Zavarovanje ne 
zajema reševanja v slovenskih gorah, ker je reševanje krito iz 
blagajne javnega zdravstva.

V primeru reševanja v gorah se aktivira tudi turistično zdra-
vstveno zavarovanje z asistenco v tujini, v okviru katerega se 
krijejo stroški bolnišničnega zdravljenja in stroški vračila po-
škodovanega v Slovenijo, do višine zavarovalne vsote za posa-
mezno kategorijo članstva. To zavarovanje krije zgolj primere, 
kjer je potrebno reševanje v gorah. Za druge zdravstvene težave 
v tujini priporočamo sklenitev dodatnega turističnega zavaro-
vanja z asistenco v tujini, ki je predstavljeno v nadaljevanju.

vrste članstva:

a  član z največjim obsegom ugodnosti, 
B  polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti, 
B1   oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti, 
s+Š  srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. 

leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
P+o  predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom 

ugodnosti,
oPP  oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v 

celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom 
ugodnosti. Obseg zavarovanja OPP članov se obravnava 
individualno, zato se ob včlanitvi obrnite na PZS.

Zavarovanje je odvisno 
od vrste članarine:

  a B,  B1 ,  s+Š P+o

Nezgodna smrt 25.000 € 5.500 € 1.500 €*

Invalidnost 75.000 € 8.500 € 8.500€

Območje kritja svet svet svet

Zavarovanje 150.000 € 50.000 € 50.000 €
odgovornosti

Območje kritja svet Evropa in  Evropa in
   Turčija Turčija

Stroški reševanja 25.000 € 3.000 € 3.000 €

Zdravstvena 10.000 € 3.000 € 3.000 €
asistenca
za tujino

Območje kritja Svet, razen Evropa in  Evropa in
  Slovenije Turčija, razen Turčija, razen
   Slovenije Slovenije

*kritje pogrebnih stroškov do navedene višine

V zavarovanje so zajete  
naslednje aktivnosti: 

 ›  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 na za to ustrezno urejenih 
plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje; 

 ›  turno kolesarjenje: turno kolesarstvo je posebna zvrst 
gorskega kolesarstva, ki nima tekmovalnih ciljev in se izvaja 
v naravi. Zavarovalno kritje velja za turno kolesarstvo, in 
sicer za vzpon in spust na planinskih/gorskih poteh, ki so 
na osnovi pravilnikov, priporočil in naravnih karakteristik 
terena primerne za turno kolesarjenje. Zavarovalno kritje 
ne velja za treninge, tekmovanja ali udeležbo v naslednjih 
disciplinah gorskega kolesarstva: spust (downhill),  kros, 
dirt, freeride, BMX in sorodnih; 

 ›  turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot 
pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju 
planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja); 

 ›  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), planinska orientacija (tudi organizacija 
tekem v planinski orientaciji), prostovoljno vodništvo. 

 

Zavarovalno kritje ne velja Za: 

 ›  alpinizem in športno plezanje 
brez dodatnega varovanja – 
solo plezanje nad IV. stopnjo 
po lestvici UIAA (plezanje 
posameznika brez varovanja), 

 ›  urbano plezanje (po urbanih 
objektih, plezanje po drevesih 
itd.), heli smučanje, 

 ›  alpinistične odprave (odprava 
enega ali več članov, ki je 
organizirana v območju, ki 
se nahaja zunaj evropskih in 
turških gorstev, katere namen 
je, da prepleza novo smer ali 

ponovi že preplezano smer v 
steni, ostenju oziroma opravi 
daljše grebensko prečenje), 
vendar se lahko ponudba 
za posamezno alpinistično 
odpravo pripravi naknadno,

 ›  tekmovalno turno smučanje in 
druga tekmovanja, razen kadar 
je to posebej dogovorjeno in 
zavarovano pod posebnimi 
pogoji 
 

Kako aktivirati asistenco  
v tujih gorah?

1  Najprej pokličite gorsko reševalno službo  
v kraju, kjer se nahajate.

2  Nato pokličite asistenčni center na:

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

oB klicu navedite:

 ›  da ste član Planinske zveze Slovenije,
 ›  osebne podatke (ime in priimek, 

naslov, leto rojstva, telefon),
 ›  številko članske izkaznice,
 ›  podatek, katera lokalna oz. gorska 

reševalna služba izvaja reševanje in
 ›  kje se nahajate in kakšno pomoč potrebujete.

Če zaradi okoliščin dogodka Corisa ni bilo mogoče obvesti-
ti že na začetku postopka izvajanja reševanja in urgentnega 
prevoza do bolnišnice, se to izvede naknadno, in sicer takoj, 
ko je to mogoče, ter se poda vse potrebne podatke, vključno s 
podatki o bolnišnici, kamor je bil poškodovani/oboleli prepe-
ljan, kdo je izvršil prevoz ...

Stroški zdravljenja in zdravstvene asistence se aktivira le, v 
kolikor gre za primer, povezan z reševanjem v tujih gorah. Če bo 
po izvedenem reševanju potrebno zdravljenje, bo Coris prek par-
tnerja ali druge pristojne reševalne službe v državi, kjer je ta oseba, 
organiziral prevoz do najbližje bolnišnice, ki je sposobna nuditi 
ustrezno pomoč, kjer se krijejo stroške bolnišnice in po potrebi or-
ganizira in krije stroške vrnitve v domovino, do zavarovalne vsote.

Splošni pogoji

Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležen-
cev primerno. Upoštevati je treba tudi priporočila stroke, tre-
nutne razmere in splošna opozorila. Dejavnosti se ne smejo 
izvajati pod vplivom alkohola.

Splošni pogoji zavarovalnice so objavljeni na spletni strani 
http://zavarovanja.pzs.si. 


