
20 pív alebo pripoistenie úrazovej invalidity cez OeAV ?

       O poistení na horách nájdete na našej stránke pár článkov, či  už sa týkali životného 
poistenia: http://www.svts.sk/index.php?a=98   http://www.svts.sk/index.php?a=99 ,  alebo  
poistenia záchrany na horách : http://www.svts.sk/index.php?a=324   .

        Pár rokov registrujem možnosť pripoistiť si  úrazovú invaliditu popri členstve v OeAV . Som 
členom OeAV    minimálne od r.2005, stal som sa ním najmä kvôli K4000  
http://www.svts.sk/index.php?p=130   . Dajako  som  problematiku pripoistenia  invalidity  až do  
septembra 2011 obchádzal, aj keď na hory chodím dosť často :   bežné „VhT“ v slovenských 
horách, ľadovcové túry – prevažne alpské 4000, občas troška  čosi  ľahšie  na skalke či 
tatranské lezenie, kurzy VhT.  

       Už to obchádzať nebudem. Došlo mi to a tých  20 pív si do konca roka 2012 odopriem, aby 
bolo na  poistné 27 €/rok.

Case report

        V septembri  2011 bol Sociálnou poisťovňou priznaný plný  invalidný dôchodok   28 
ročnému  mužovi  180 € . Podotýkam,  že je to suma menšia ako životné minimum a nejednalo 
sa o úrazovú invaliditu.    http://www.socpoist.sk/1201-menu/1288s#Pr%C3%ADklady. Tento 
muž mal životné poistenie, v rámci ktorého mal  pripoistené iba oslobodenie od platenia 
v prípade invalidity.  Takže  platiť poistné  nebude a poistka mu bude vyplatená  pri úmrtí a/alebo
v 65.roku. Jeho súčasnú finančnú situáciu to ale vôbec  nerieši. 
 Pre vysvetlenie:  som „poisťovák“, teda správne  PFA, reg.č.NBS 034 154,  nepracujem pre 
rakúsku UNIQA Personenversicherung AG, ktorá pripoistenie členov  zabezpečuje, ani pre jej 
slovenskú pobočku.

Pripoistenie  pre členov OeAV
pri invalidite vyššej ako 50%  v prípade nehody s následkom úrazu.

Pre  členov OeAV, alebo pre tých,  čo  uvažujú o členstve od nového roka: je opäť možné 
pripoistiť sa :

zabezpečenie v prípade nehody s následkom úrazu pri invalidite vyššej ako 50 % ( nie smrteľný 
úraz !) mesačné odškodné 420 € /  840 € / 1260 € ( za 9 € / 18 € / 27€ ročne) doživotne, v 
prípade smrti bude uvedené odškodné vyplácané životnému partnerovi alebo dedičovi do
20 rokov po vzniku nehody.

http://www.activeplanet.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=162&lnk=

Načo mať krytie  invalidity ?

        Môžete si povedať, že šanca  dostať sa na invaliditu úrazom je malá.  Máte pravdu. Ja 
osobne nepoznám nikoho, kto by sa stal invalidom kvôli úrazu na horách. U horalov  je podľa 
mňa menšia šanca  dostať sa na  invaliditu z akéhokoľvek  ( =úraz+choroba) dôvodu, ako u 
„nehoralov“. Dôvod je jasný: zdravší životný štýl a   pohyb ako prevencia  väčšiny civilizačných 
chorôb  a teda podľa mňa menšia „šanca“ dostať sa na invaliditu kvôli  chorobe.  Tým pádom – 
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drobná hra s číslami by sa asi vydarila -  relatívne väčšia pravdepodobnosť  dostať sa na 
invaliditu kvôli úrazu, ako kvôli chorobe.
     Riziko úrazu na  na horách je všeobecne menšie, ako napríklad pri automobilovej doprave. 
Porovnanie úrazovej invalidity  v slovenských podmienkach nemám k dispozícii, ale zo Švajcu   
som našiel :  Hudyinfo  9/2008 s.25: „Jsou  vysokohorské túry nebezpečné?  Bezpečnost a riziko
ve vysokohorském a ledovcovém terénu . Ueli Mosimann“ , head of security at the Swiss Alpine 
Club  ( cca 130 000 členov). 
Zacitujem spod grafu:“ „Statistické riziko úmrtí v horolezeckém sportu:  ...... Zajimavé je 
srovnání se silničníi dopravou. Často citovaný výrok: Nejnebezpečnějši části výstupu je 
přijezd a odjezd, platí podle grafu při turistice, lezení a lyžařských výstupech. Při 
ledovcových túrách je ale riziko během výstupu výrazně vyšši“.

        Pre nevodičov ale dodávam, že v  Confederatio Helvetica je  max.rýchlosť v obci 50 kmh, 
mimo 80 kmh,  na diaľnici 120 kmh, čo spolu s poněkud jiným chováním švýcarských řidičů 
podľa mňa znamená, že  riziko smrti na slovenských cestách je vyššie, ako na alpských 
ľadovcoch.

Základné poistenie členov OeAV a aj ich pripoistenie úrazovej
invalidity  je  aj na cestách: 

„Poistené sú aj  úrazy pri nehodách s motorovými vozidlami na ceste (aj nepriamej) na a zo 
zhromaždení a podujatí OeAV, ako aj na ceste na a zo spolkovej činnosti, vyplývajúcej zo stanov
(aj privátnej) ako turistika, horolezectvo, skalolezectvo, lyžovanie, bežecké lyžovanie, 
snowbording, rafting, canyoning, jazda na horskom bicykli a rekreačná športová cyklistika“

Platím si odvody do Sociálnej poisťovne, potrebujem sa pripoistiť ?

Priemerné dôchodky k 31.10.2011 http://www.socpoist.sk/646/1614s
 starobný:  361,27 €,   invalidný do 70%  : 183,87  € ,  invalidný nad 70%  : 321,60 €
Stačilo by mi  to ?  Asi nie.
Ak si vezmeme, že by  sa na invaliditu dostal niekto, kto si celý svoj pracovný život  platí odvody 
ako SZČO,  dostal by  asi toľko, ako ten nešťastný mládenec z úvodu. Kalkulačka je na stránke 
Sociálnej poisťovne.

Mám pripoistenie invalidity pri svojej životnej poistke, stačí mi to ! 

V rámci životného poistenia je možné uzavrieť si aj pripoistenie  invalidity s výplatou poistnej 
sumy, s výplatou dôchodku.   Komerčné poistenie v SR stojí obvykle cca stonásobok toho, čo 
pripoistenie pre členov OeAV. Jednoducho porovnateľné to nie je,  pretože:

- u niektorých poistných zmlúv   je invalidita  poistená až nad  70%, u niektorých je od 50 
%

- u niektorých   poistných zmlúv    je invalidita poistená z akéhokoľvek dôvodu, u iných  sa 
dá pripoistiť iba úrazová invalidita (OeAV :  po úraze pri spolkových činnostiach a pri 
ceste na ne) 

http://www.socpoist.sk/646/1614s


-  pripoistenie  končí pri životnom poistení obvykle najneskôr v 65 r.veku. Vychádza  
z toho, že dosiahnutím dôchodkového veku sa invalidný dôchodok zo SP „mení“ na 
starobný.

-   obvykle sú  VhT a horolezectvo považované za rizikové športy, pripoistenie  v  bežnej 
komerčnej zmluve by bolo s príplatkom. Aj ten stonásobok by asi  bol málo, alebo v 
pripoistení by bolo všetko,  okrem hôr.

      Ak člen zomrie ihneď po nehode alebo behom jedného roku na následky zranenia z 
nehody, tak sa podľa všeobecných podmienok vyplácanie renty neuskutoční = štandardný 
postup aj pri bežnom komerčnom poistení.

Takže kuk  do svojho životného poistenia, či by poistná suma stačila. Podľa mňa asi nie.

Výnimočnosť pripoistenia cez OeAV  (cca 415 000 členov)  je  v tom:
- nekoliduje s výplatou starobného, výsluhového dôchodku alebo invalidného dôchodku  

vyplácaného Sociálnou poisťovňou
- cena , teda pomer lehotné poistné/poistná suma
- dedenie, teda   garantovaná výplata minimálne 20 rokov po  nehode:  u tohto typu 

rizikového poistenia som sa s tým ešte nestretol
- možnosť pripoistenia  invalidity končí v 75 rokoch veku, výluky (=nepoistiteľnosť)  na 

dlhodobú práceneschopnosť, vážne neurologické a psychické problémy sú podľa mňa 
veľmi mierne.

Ako na to?

Pre členov OeAV:  Vybrať si mesačné odškodné  420 € /  840 € / 1260 € ( za 9 € / 18 € / 27€ 
ročne)  a uhradiť (asi najlepšie)  spolu s členským  OeAV aj  úhradu za pripoistenie podľa 
pokynov. Pripoistenie platí od dátumu úhrady podľa rozpisu vždy len do konca kalendárneho
roku. 
http://www.activeplanet.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=52&lnk=oeav

K štvrtému z desiatich   dôvodov  http://www.activeplanet.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=128&lnk=

ktorý sa tu spomína, pridávam svoj dovetok :  na  Slovensku členstvo v OeAV 
sprostredkúvajú aj  ďalší  sprostredkovatelia . Nie všetci robia aj pripoistenie invalidity . 
Tí,ktorí   robia pripoistenie invalidity na rovnaké poistné sumy, ale  za vyššie poistné . 
Niektorí   majú  uvedené niektoré údaje  nesprávne,  napr.  maximálny vek poistenej osoby, 
dátum začiatku poistenia, poistné sumy a dátumy aj v základnom poistení členov OeAV 
a pod. Toto  samozrejme nevylučuje, že členstvo a pripoistenie u nich platí na správne  
poistné sumy a dátumy, ale ich klient si to musí nájsť „inde“ na Slovensku alebo na  
http://www.oeav.at/portal/service/mitgliedervorteile/0100_weltweit_versichert.php

Čo s tým pivom  urobím ja?

      Tak ako som napísal na začiatku:  Došlo mi to a tých  20 pív si do konca roka 2012 
odopriem, aby bolo na  poistné 27  €/rok .  Čo sa týka rodinného členstva: ak  členstvo v OeAV 
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pre svoje detičky (teda  1-27 rokov)   a partnerov  nemáte len tak formálne a chodíte  s nimi na 
hory,  pripoistenie úrazovej invalidity pre nich  stojí  tiež za zváženie. 

peter.kalensky@gmail.com  , 19.10.2012
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