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
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MODRE
KARTICE
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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 2017/2018
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 2017/2018
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 55,00 EUR

Velika MK
paket 65

65,00 EUR 105,00 EUR

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

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

www.modrakartica.si

Velika MK
paket 105

