UGODNOSTI 2009/2010
• 4x na leto Modri dnevi izjemno ugodnih nakupov v prodajalnah Hervis. Posebni
izredni popusti do 20-odstotkov samo za imetnike Modre kartice na vse izdelke
iz prodajnega programa Hervis.
• 2 bona za koriščenje 10-odstotnega popusta pri nakupu vseh izdelkov v
prodajalnah Hervis. Člani SZS lahko do 30. septembra 2010 kadar koli z vsakim
bonom koristijo na njem naveden popust.
• 25-odstotni popust pri servisiranju smuči in snežnih desk v vseh Hervisovih
prodajalnah.
Popusti v prodajalnah Hervis ne veljajo na izdelke z znižano ceno v času
razprodaj in se ne seštevajo s popusti tistih izdelkov, ki so označeni s posebno
nalepko ali označevalcem. Posamezni popusti v trgovini se ne seštevajo (velja
višji popust). Člani SZS bodo o posebnih akcijah Hervisa (času in višini popusta)
obveščeni prek elektronske pošte, zato je v pristopnici priporočljivo navesti
e-naslov.

ZA ŒLANE DRUØTEV – KLUBOV

2009/2010

• 10-odstotni popust pri nakupu celodnevnih smučarskih vozovnic na vseh
slovenskih smučiščih, ki so člani GIZ – Združenje slovenskih žičničarjev
ali ZGC - Zbornice gorskih centrov.
• 10-odstotni popust pri nakupu storitev v Šolah smučanja Slovenije.
• 10-odstotni popust na celotno ponudbo iz kataloga Ski&Fun, Smučanje 2010.
• 5-odstotni popust na ostalo ponudbo, predstavljeno na spletni strani
www.ski&fun.si.
• 10-odstotni popust pri nakupu dnevne vstopnice za Svet doživetij in Termalni
tempelj po veljavnem ceniku.
• 20-odstotni popust pri nakupu dnevne vstopnice za Deželo savn v mesecu
decembru 2009 in februarju 2010 ter dodatni popust v času Modrih dni.
• 20-odstotni popust na redne cene pri nakupu namestitvenih storitev ter
10-odstotni popust pri nakupu počitniških paketov v Grand hotelu Bernardin,
Hotelu Histrion ter Hotelu Vile Park.
• 10-odstotni popust pri nakupu vseh mesečnih kart (ﬁtnes, vodena vadba in
kombinirane karte).
• 15-odstotni popust pri nakupu polletnih in letnih kart za ﬁtnes, vodeno vadbo
in kombinirane karte.
• 10-odstotni popust pri enkratnih obiskih za ﬁtnes, vodeno vadbo in spa.
• 10-odstotni popust pri nakupu dnevne vstopnice za kopanje in pri nastanitvi
v apartmajih v apartmajskem naselju 4*.
Popusti veljajo za redne cene in ne veljajo za penzionske storitve.
Poseben popust v času Modrih dni.
• 15-odstotni popust pri nakupu vstopnic za bazen, savno + bazen, solarij in ﬁtnes.
• 10-odstotni popust na penzionske in programske storitve ter wellness in
zdravstvene storitve za imetnike Modre kartice in njihove družinske člane v
hotelu Zdravilišče Laško in Wellness park Laško po veljavnem ceniku ter dodatni
popusti v času Modrih dni.
• 20-odstotni popust pri nakupu vseh storitev ob prijavi na zdravljenje
v Zdravstvenem centru dr. Wohlmann.
• 15-odstotni popust pri nakupu digitalnih kartografskih programov (Quo PRO
paketi in zemljevidi Quo) na spletni strani www.kje.si ter posebni popusti v času
Modrih dni.

ZAVAROVANJE
UGODNOSTI

• Prost vstop na tekme svetovnega pokala v Sloveniji:
19.–20. dec. 2009
16.–17. jan. 2010
30. – 31. jan. 2010
19.–21. mar. 2010

ROGLA
MARIBOR
KR.GORA
PLANICA

svet. pokal v teku na smučeh – moški in ženske
svet. pokal v alpskem smučanju – ženske
svet. pokal v alpskem smučanju – moški
svet. prvenstvo v smučarskih poletih – moški

POPUSTI

Več o ugodnostih partnerjev Modre kartice na www.modrakartica.com.
Popusti se ne seštevajo z drugimi popusti, ki jih nudijo partnerji Modre kartice.
Medijski pokrovitelj
Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 513 68 00, TRR: 05100-8000016385, info@modrakartica.com

VELJAVNOST IN POGOJI ZAVAROVANJ PRI VSEH VRSTAH MODRE KARTICE 2009/2010

Za člane društev – klubov, ki so člani SZS – 2009/2010
Modra kartica Smučarske zveze Slovenije je članska izkaznica Smučarske
zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog, ki se v Republiki Sloveniji
ukvarjajo z alpskim smučanjem, smučarskimi skoki, nordijsko kombinacijo, s
teki na smučeh (nordijsko hojo in tekom, rolkanjem in rolanjem), biatlonom,
smučanjem prostega sloga, z deskanjem na snegu, s telemark smučanjem,
smučanjem invalidov, smučanjem z zarezno tehniko ter z usposabljanjem in
izpopolnjevanjem smučarskih kadrov ter organiziranjem na področju smučanja.
Društva se znotraj zveze združujejo po panogah, s katerimi se ukvarjajo.
Imetniki Modre kartice so izredni člani Smučarske zveze Slovenije.
IZBIRATE LAHKO MED DVEMA VRSTAMA MODRE KARTICE:

MALA
Modra kartica

VELIKA
Modra kartica

cena 25,00 EUR

paket 55; cena 55,00 EUR

VRSTA ZAVAROVANJA
ZAVAROVALNI PRIMER

S članskimi ugodnostmi in popusti, osnovnim
zavarovanjem za primer nezgode in civilne
odgovornosti ter zdravstvenim zavarovanjem
na potovanjih v tujini z asistenco.

ZAVAROVALNA
VSOTA (EUR)

GEOGRAFSKO
OBMOČJE KRITJA

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodna smrt
Nezgodna invalidnost,
stopnja invalidnosti nad 10 %

12.500,00 ves svet
85.000,00 ves svet
20.000,00 ves svet

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO

Skupna zavarovalna vsota
Od tega za prevozne stroške največ
Skupna zavarovalna vsota
Od tega za prevozne stroške največ

Prijava članov društev – klubov je mogoča samo prek društva – kluba.
Posameznik naj zahtevek za izdajo Modre kartice v sezoni 2009/2010
naslovi na svoje društvo – klub.
Prijava na zunanjih prodajnih mestih Modre kartice (Hervis, spletni nakup,
sejmi, zloženka za zunanje člane …) za člane društev – klubov ni mogoča
oziroma ne zagotavlja statusa »član društva – kluba«.
Društvo – klub lahko svoje člane prijavi prek spletne aplikacije MARS
(www.modrakartica.com) ali s tiskano prijavnico (evidenčnim listom), potrjeno
(podpis, žig) od pooblaščene osebe društva – kluba. Tiskano pristopnico pošljite na
naslov:
Nova Orbita d.o.o., Modra kartica, Parmova 41, 1000 Ljubljana.

4.200,00 ves svet

ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI

Odgovornost za poškodovanje oseb*
Odgovornost za poškodovanje stvari*

Sezona Modre kartice 2009/2010 se začne 1. oktobra 2009
in se konča 30. septembra 2010.

paket 105; cena 105,00 EUR

Zavarovanje

VELJAVNOST IN POGOJI ZAVAROVANJA PRI OBEH PAKETIH VELIKE MODRE KARTICE
Veljavnost zavarovalnega kritja zdravstvenega zavarovanja na potovanjih
v tujini z asistenco:
V času veljavnosti Modre kartice.
Pogoji zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:
Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco Zavarovalnice TRIGLAV
PG-zdr-pt/06-11. Ne upošteva se določilo »c« 7. člena splošnih pogojev PG-zdr-pt/06-11. Zavarovani
so tudi športniki na treningih in tekmovanjih.

Skupščina Smučarske zveze Slovenije je za sezono 2009/2010 določila
članarino za vse člane društev – klubov, ki so člani Smučarske zveze
Slovenije, v znesku 25,00 EUR. S plačilom član pridobi malo Modro kartico.

Mala MK
Velika MK 55
Velika MK 105

S članskimi ugodnostmi in popusti
ter osnovnim zavarovanjem za primer
nezgode in civilne odgovornosti.

Veljavnost zavarovalnega kritja za nezgodno zavarovanje:
Kjerkoli – 24 urno jamstvo, z upoštevanjem klavzule i-10, kar pomeni, da zavarovalnica izplača
invalidnost, ki presega 10% po tabeli invalidnosti PG-NE-tinv/06-11.
Pogoji nezgodnega zavarovanja:
Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb Zavarovalnice TRIGLAV PG-NE/06-11; upošteva se tabela
za določitev stopnje invalidnosti PG-NE-tinv/06-11, upoštevajoč klavzulo i-10. Izključeni sta 1. in 4.
točka 1. odstavka 8. člena splošnih pogojev PG-NE/06-11.
Člani Smučarske zveze Slovenije so nezgodno zavarovani tudi na treningih in tekmovanjih.
Veljavnost zavarovalnega kritja zavarovanja civilne odgovornosti:
Zavarovana je odgovornost zasebnika kot športnika v času veljavnosti Modre kartice.
Pogoji zavarovanja civilne odgovornosti:
Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti Zavarovalnice TRIGLAV PG-odg/07-01. Zavarovanje v
skladu z navedenimi pogoji krije tudi pravno pomoč zavarovancu.

15.000,00
3.500,00
50.000,00
7.500,00

ves svet (tujina)
ves svet (tujina)
ves svet (tujina)
ves svet (tujina)

* Lastna udeležba v primeru škod je 10 % oziroma najmanj 100,00 EUR.
Krita je pravna pomoč zavarovancu!
ZAVARUJE:

Članarino nakažite na:
Smučarska zveza Slovenije, Podutiška c. 146, 1000 Ljubljana,
TRR: 05100 8000016385, sklic 00 03110.
Prijavo in plačilo lahko izvedete tudi na blagajni
Smučarske zveze Slovenije vsak delovni dan od 10:00 do 15:00.
Članstvo velja za tekočo sezono in preteče z veljavnostjo kartice.
Veljavnost Modre kartice v sezoni 2009/2010: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva
plačila članarine oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice
(vzame se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 uri 1. 10. 2009 in
velja do 30. 09. 2010 do 24:00 ure (dan plačila + 3 dni). Primer: plačilo se izvede v petek
(16.10. 2009) ob 17:00 uri. Zavarovalno jamstvo nastopi v torek (20.10. 2009) ob 0:00 uri.

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 bomo uporabljali in shranjevali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

