SPOŠTOVANI ČLAN
Smučarske zveze Slovenije

Spoštovani član Smučarske zveze Slovenije,

Ljubljana, 15. junij 2015

Za nami je ena izmed najuspešnejših sezon v zgodovini slovenskega smučanja. Ponosni smo, da živimo v zlati dobi
smučarskega športa. Smučarska zveza Slovenije bo tudi v prihodnje veliko pozornosti namenjala razvoju, promociji in
projektom, ki bodo naše najmlajše privabili na sneg. Skupaj s strokovnim vodstvom bomo tudi za prihajajočo sezono našim
vrhunskim športnikom omogočili potrebne pogoje za doseganje rezultatov, ki nas bodo razveseljevali.
S članstvom v Smučarski zvezi Slovenije oziroma nakupom Modre kartice ste ne le pridobili ugodnosti, ki jih Modra kartica
prinaša, temveč ste postali tudi finančni podpornik zmagovalne smučarske družine. Povejte tudi prijateljem, ki morda niso
smučarji, da z nakupom Modre kartice podpirajo slovensko smučarijo in seveda pridobijo ugodnosti,ki jih kartica prinaša.
Podprimo slovensko smučanje!.
Športni pozdrav,

Enzo Smrekar
Predsednik Smučarske zveze Slovenije

Članska sezona Smučarske zveze Slovenije 2015/2016 se bo začela 1. julija 2015 in se končala 30. junija 2016. Z Modro kartico
(člansko izkaznico Smučarske zveze Slovenije) 2014/2015 ste zavarovani do 30. junija 2015. Po tem datumu posamezniki iz
naslova članstva v sezoni 2014/2015 niste več zavarovani, prav tako ni več možno koristiti drugih članskih ugodnosti.
V sezoni 2015/2016 boste člani Smučarske zveze Slovenije enako kot v iztekajoči sezoni zavarovani pri GENERALI
zavarovalnici d.d. Ljubljana, Kržičeva 3,1000 Ljubljana, telefon: (01) 47 57 100.
Vrst Modrih kartic nismo spreminjali. Prav tako ostajajo enake vrste zavarovanj in obseg kritja kot v sezoni 2014/2015,
opozarjamo pa na dopolnitev pogojev za Zavarovanje civilne odgovornosti.
Cene Modre kartice ostajajo enake kot v sezoni 2014/2015:
Mala Modra kartica
Velika Modra kartica paket 55
Velika Modra kartica paket 65
Velika Modra kartica paket 105

cena 25,00 EUR
cena 55,00 EUR
cena 65,00 EUR
cena 105,00 EUR

Vse potrebne informacije o Modri kartici 2015/2016 najdete v drugem delu dopisa. Zavarovalni pogoji Generali zavarovalnice so
vam dostopni na spletni strani www.modrakartica.si. Na spletni strani boste v razdelku »zavarovanje« našli tudi nasvete ob
nezgodi ter obrazce za prijavo zavarovalnega primera.
Pripravljamo nabor članskih ugodnosti za sezono 2015/2016. Po sklenitvi posameznih dogovorov s partnerji vas bomo o njih
obvestili prek spletne strani www.modrakartica.si in elektronske pošte.
Prilagamo evidenčni list z vašimi osebnimi podatki v sezoni 2014/2015. Prosimo, da jih skrbno pregledate in mogoče spremembe
in/ali manjkajoče podatke vpišete v ustrezno polje.
Evidenčni list s spremenjenimi ali dopolnjenimi podatki pošljite na naslov:
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Modra kartica, Podutiška 146, 1000 Ljubljana
V kolikor so vsi podatki na vašem evidenčnem listu pravilni, članarino pa boste poravnali s priloženim UPN obrazcem (na katerem
je že vpisan ustrezni sklic) na transakcijski račun Smučarske zveze Slovenije št.: SI56 3000 0000 8786 878, vam evidenčnega
lista ni potrebno pošiljati. Na priložen UPN obrazec vpišite le znesek, ki ustreza ceni izbrane Modre kartice
za sezono 2015/2016.
Podaljšanje članstva smo vam omogočili tudi na spletni strani www.modrakartica.si. Plačilo članarine je mogoče s kreditnimi
karticami Visa in Mastercard. Tudi letos lahko plačilo izvedete prek spletne banke.
Modro kartico 2015/2016 lahko pridobite tudi:
- na Smučarski zvezi Slovenije (gotovinsko plačilo), Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana;
Za odgovore na vaša vprašanja smo vam na voljo na tel. št.: 01/ 513 68 19 in e-naslovu: info@modrakartica.si.

Ne pozabite preveriti oziroma navesti svojega e- poštnega naslova!

.

Modra kartica je članska izkaznica Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog, ki je zveza smučarskih društev iz
Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s smučanjem in z njim povezanimi športi ter usposabljanjem smučarskih kadrov (ZUTS).

IZBIRATE LAHKO MED DVEMA VRSTAMA MODRE KARTICE:

MALA
Modra kartica
cena 25, 00 EUR

S članskimi ugodnostmi in popusti, nezgodnim zavarovanjem za
primer nezgodne smrti in linearne nezgodne invalidnosti nad 5%,
ter zavarovanjem civilne odgovornosti za primer poškodovanja
oseb in stvari.

VELIKA
Modra kartica
paket 55; cena 55, 00 EUR
paket 65; cena 65, 00 EUR
paket 105; cena 105, 00 EUR

S članskimi ugodnostmi in popusti, nezgodnim zavarovanjem za
primer nezgodne smrti, linearne
nezgodne invalidnosti nad 5% in
bolnišničnih dni v tujini od četrtega dneva dalje, zavarovanjem
civilne odgovornosti za primer
poškodovanja oseb in stvari, zavarovanjem vlomne tatvine smuči
in turističnim zavarovanjem na
potovanjih v tujini z asistenco.

ZAVAROVANJE ZA IMETNIKE MODRE KARTICE V SEZONI 2015/2016
VRSTA ZAVAROVANJA

NEZGODNO
ZAVAROVANJE

ZAVAROVANJE CIVILNE
ODGOVORNOSTI
ZAVAROVANJE VLOMNE
TATVINE SMUČI

TURISTIČNO
ZAVAROVANJE NA
POTOVANJIH V TUJINI Z
ASISTENCO

ZAVAROVALNI PRIMER

ZAVAROVALNA
VSOTA (EUR)

OBMOČJE KRITJA

Nezgodna smrt

5.000,00

ves svet

Linearna nezgodna invalidnost nad 5%

15.000,00

ves svet

Bolnišnični dan v tujini od 4. dneva dalje

15,00

ves svet

Odgovornost za poškodovanje oseb*

85.000,00

ves svet

Odgovornost za poškodovanje stvari*

20.000,00

ves svet

200,00

smučarska središča
po vsem svetu

Najem smuči, smučarske deske in
pripadajočih vezi

SEZONA 2015/2016
Mala MK

Skupna zavarovalna vsota

15.000,00

Od tega za prevozne stroške največ

3.500,00

ves svet
ves svet

Skupna zavarovalna vsota

50.000,00

svet brez ZDA in Kanade

Od tega za prevozne stroške največ

7.500,00

Skupna zavarovalna vsota

50.000,00

svet brez ZDA in Kanade
ves svet

Od tega za prevozne stroške največ

7.500,00

ves svet

CENA MODRE KARTICE

Velika MK
paket 55

25,00
EUR
25,00
EUR 55,00 EUR

Velika MK
paket 65

Velika MK
paket 105

65,00 EUR 105,00 EUR

*Lastna udeležba v primeru škod je 10% oz. najmanj 100,00 EUR. Krita je pravna pomoč zavarovancu.

POMEMBNEJŠE SPREMEMBE V POSLOVANJU MODRE KARTICE:
Zaradi obveščanja o ugodnostih in novostih Modre kartice, je priporočljivo, da vsaka prijava vsebuje posameznikov e-naslov.
Izdelavo Modrih kartic smo prenesli na Smučarsko zvezo Slovenije. Vsa vaša vprašanja in dokumentacijo za novo sezono
naslavljajte neposredno na Smučarsko zvezo Slovenije. Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo podjetju Nova Orbita, d.o.o. za
korektno in vestno sodelovanje v preteklih sezonah.

Navodila za ravnanje v primeru nezgode in bolezni najdete na spletni strani

modrakartica.si

NEZGODNO ZAVAROVANJE
Opis zavarovalnega kritja nezgodnega zavarovanja:
Zavarovanje nudi kritje 24 ur na dan po vsem svetu v času veljavne Modre kartice.
Zavarovalni pogoji za nezgodno zavarovanje: Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb S-NEZ-09 in Tabela invalidnosti
za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode T-NEZ-04.
2. odstavek 9. člena pogojev za Nezgodno zavarovanje oseb S-NEZ-09 se izključi. Člani Smučarske zveze Slovenije so
nezgodno zavarovani tudi na treningih in tekmovanjih. Ne upoštevajo se določila prve alineje 1. odstavka 9. člena
pogojev S-NEZ-09.
Nezgodna smrt (predmet zavarovanja pri vseh vrstah Modre kartice):
Izplača se dogovorjena zavarovalna vsota, če zavarovanec zaradi nezgode umre.
Linearna nezgoda invalidnosti nad 5% (predmet zavarovanja pri vseh vrstah Modre kartice):
Zavarovalnica izplača zavarovalnino za invalidnost, ki presega stopnjo 5% po tabeli invalidnosti T-NEZ-04.
Bolnišnični dan v tujini od 4. dneva dalje (predmet zavarovanja IZKLJUČNO pri paketih VELIKE Modre kartice):
Nadomestilo za bolnišnični dan se izplača le za stacionarna bolnišnična zdravljenja v tujini, ki trajajo več kot 3 dni in sicer od
4. dne hospitalizacije dalje (stacionarna bolnišnična zdravljenja v Sloveniji in državah, kjer ima zavarovanec prijavljeno stalno
ali začasno prebivališče, so izključena iz zavarovalnega kritja).
ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI (predmet zavarovanja pri vseh vrstah Modre kartice)
Opis zavarovalnega kritja zavarovanja splošne odgovornosti zasebnika kot športnika amaterja:
Zavarovalnica skladno s Splošnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti zasebnika S-OZ-07 jamči za škodo zaradi
civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega
škodnega dogodka (nesreče) in ima za posledico:
1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
2) uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).
Zavarovana je odgovornost zasebnika kot športnika amaterja po vsem svetu v času veljavne Modre kartice.
Zavarovana dejavnost: odgovornost zasebnika iz vsakdanjega življenja. Upošteva se klavzula "K-OD-005«; Klavzula o delitvi
zavarovalne vsote.
Zavarovalni pogoji zavarovanja civilne odgovornosti:
Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti zasebnika Generali Zavarovalnice S-OZ-07, ki natančneje določajo obseg
zavarovalnega kritja (v okviru posameznih nevarnostnih virov veljajo določbe 5. člena).
Pravna pomoč pomeni varstvo zavarovanca s strani zavarovalnice v smislu pomoči v primeru vložitve civilnopravnega zahtevka
zoper zavarovanca. Zavarovalnica zavarovancu nudi pravne nasvete, prouči utemeljenost in višino postavljenega zahtevka, v
zavarovančevem imenu zavrne neutemeljen zahtevek, poskuša zadevo rešiti izvensodno ipd. Pravna pomoč ne vključuje pomoči
v primeru sproženih kazenskih postopkov in postopkov v prekrškovnih zadevah zoper zavarovanca in posledično ne kritja kazni,
izrečenih v teh postopkih.
Posebni dogovori: kritje na območju ZDA ali Kanade je podano izključno za zasebne obiske/potovanja zavarovancev.
Posebne izključitve kritja: kritje poleg izključitev v pogojih ni podano tudi za:
1. posest nepremičnin na območju ZDA ali Kanade; 2.kazni (fines or penalties); 3. primere, ko bi zavarovalno kritje kršilo
katere-koli mednarodne sankcije in/ali izvozne/uvozne kontrole.
Skupni letni agregat po zavarovancu: 2x; v odstopanju od pogojev in klavzul zavarovalnica izplača za vse zavarovalne
primere po posameznem zavarovancu, nastale v zavarovalnem letu, in skupaj odškodnin največ do višine dva-kratnika (2x)
zavarovalne vsote.
ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI (predmet zavarovanja IZKLJUČNO pri paketih VELIKE Modre kartice)
Predmet zavarovanja pri zavarovanju vlomne tatvine smuči:
Stroški najema nadomestne smučarske opreme v primeru vlomne tatvine le-te v lasti imetnika Modre kartice
(smuči ali smučarske deske, vključno s pripadajočimi vezmi in smučarske palice).
Zavarovana nevarnost pri zavarovanju vlomne tatvine smuči:
Vlomna tatvina v dobro zaprt in zaklenjen prostor znotraj masivno grajene zgradbe. O vlomni tatvini govorimo le v primeru,
če so vidni znaki vloma in storilec vstopi v omenjene zavarovane prostore na naslednji način: 1. vstopi tako, da vdre ali razbije
vrata, okna, stene, tla ali strop; 2. da vdre v zavarovan prostor s pomočjo orodja.
Veljavnost kritja: Od 18. do 6. ure v smučarskih središčih po vsem svetu, v času veljavne Modre kartice.
Dajatev zavarovalnice ob zavarovalnem primeru:
Zavarovalnica povrne stroške za najem smuči ali smučarske deske enake kvalitete v času trajanja največ 14 dni in v skupnem
znesku največ 200,00 EUR. Maksimalna dajatev zavarovalnice v tekočem zavarovalnem letu znaša 200,00 EUR.
TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO (predmet zavarovanja IZKLJUČNO pri paketih
VELIKE Modre kartice)
Veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:
Velika Modra kartica paket 55 in paket 105: ves svet;
Velika Modra kartica paket 65: svet brez ZDA in Kanade, v času veljavne Modre kartice. Iz območja veljavnosti zavarovalnega
kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

Pogoji turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:
Zavarovalni pogoji za turistično zavarovanje Generali Turist P-TURIST-08, ki veljajo v delu I. Splošne določbe in II. Zdravstveno
zavarovanje na potovanju v tujini in natančneje določajo obseg zavarovalnega kritja. Ne upošteva se določilo (3) 5. člena in določilo (1.k) 7. člena. Zavarovani so tudi športniki na treningih in tekmovanjih. Ne upoštevajo se določila
(1.i, 1.m, 1.n, 1.o, 1.p) 7. člena pogojev P-TURIST-08.
Prevozni stroški so stroški transporta zavarovanca iz tujine v domovino. Stroški prevoza zavarovanca s kraja nesreče v bolnišnico v tujini oziroma prevoz iz ene v drugo bolnišnico v tujini spadajo v stroške potrebne zdravniške oskrbe in tako niso
predmet navedene zavarovalne vsote za prevozne stroške.
VELJAVNOST MODRE KARTICE V SEZONI 2015/2016:
od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila članarine oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice
(upošteva se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 uri 1. 7. 2015 in velja do 30. 06. 2016 do 24:00 ure (dan
plačila +3 dni). Primer: plačilo se izvede v petek (3. 7. 2015) ob 17:00 uri. Začetek veljavnosti članstva in zavarovalnega jamstva
nastopi v torek (7. 7. 2015) ob 00:00 uri.
V sezoni 2015/2016 ostaja članarina Smučarske zveze Slovenije za vse fizične osebe enaka kot v pretekli sezoni, v znesku
25,00 EUR. S plačilom član pridobi malo Modro kartico.
KAKO DO MODRE KARTICE?
- prek spletne strani www.modrakartica.si;
- na Smučarski zvezi Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana, od 10.00 do 15.00 ure;
- s pristopnico, ki jo pošljete na naslov SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Modra kartica, Podutiška 146, 1000 Ljubljana in
hkratnim plačilom članarine na TRR SZS: SI56 3000 0000 8786 878, namen: Članarina - Modra kartica, sklic: 00 03116.
NAČIN PLAČILA:
- prek spletne strani www.modrakartica.si - možnost plačila s kreditnimi karticami Visa in Mastercard, ter prek
spletne banke Abanet;
- na Smučarski zvezi Slovenije (gotovinsko plačilo): Podutiška 146, 1000 Ljubljana vsak delavnik od 10.00 do 15.00 ure;
- s položnico na transakcijski račun SZS: SI56 3000 0000 8786 878, namen: Članarina - Modra kartica, sklic: 00 03116 in s
poslano pristopnico na naslov SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Modra kartica, Podutiška 146, 1000 Ljubljana.
Članstvo velja za tekočo sezono in preteče z veljavnostjo kartice. Članske pravice in ugodnosti lahko uveljavlja le na kartici navedeni član. Modra kartica ni prenosljiva! Veljavna je skupaj z osebnim dokumentom. Zloraba se kaznuje z odvzemom in s
prenehanjem članstva. Smučarska zveza Slovenije bo osebne podatke člana uporabljala za namene članskega razmerja in jih ne
bo posredovala tretjim osebam, razen partnerjem Modre kartice oziroma pogodbenemu obdelovalcu podatkov. Podatke bo
uporabljala in shranjevala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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