Predsedníctvo úseku alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRE KLUBY A TRÉNEROV ÚAD SLA
P-UAD pripravilo pre všetky kluby a trénerov ÚAD SLA nový poistný produkt, možnosť poistiť
KLUB, resp. TRÉNERA proti Zodpovednosti za škodu.
Poistenie sa týka zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými (KLUBY) a podnikajúcimi
fyzickými osobami (TRÉNERMI), je určené klubom ÚAD SLA alebo trénerom SLA (s platnou
trénerskou licenciou), ktoré majú možnosť uzavrieť všetci členovia SLA v súlade so
všeobecne platnými poistnými podmienkami v poisťovni Alianz.
Poistenie je možné uzavrieť:
* ako klub - v tomto prípade poistenie zahrňuje aj všetkých trénerov, ktorí sú členmi tohto
klubu (majú uzavretú pracovnú zmluvu s klubom, resp. sú členom klubu, členstvo potvrdzuje
členský preukaz SLA, kde je zobrazená registrácia a členstvo v danom klube
* fyzická osoba tréner - v prípade, že tréner nie je registrovaný v žiadnom klube a má so
svojimi zverencami uzavretú zmluvu bez klubovej príslušnosti
V prílohách nájdete: PRIHLÁŠKU zodpovednosti za škodu
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
V prípade záujmu o toto poistenie zo strany Vášho klubu, resp. samotným trénerom,
poistenie môžete uzavrieť nasledovne:
1. Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú PRIHLÁŠKU zaslať mailom na adresu
tomas.kmet@slovak-ski.sk a zároveň originál poštou na adresu sekretariátu SLA v
Poprade.
2. Následne vám bude doručená a vypočítaná výška poistnej sumy na úhradu (vypočítaná
ako zostávajúce mesiace roku 2015 + ročné poistenie na rok 2016 podľa vášho výberu).
3. Úhradu vykonáte na Transparentný účet ÚAD (číslo účtu: 5075238913/0900 SLOVENSKÁ
SPORITEĽŇA, suma: výška úhrady, variabilný symbol: IČO klubu, popis: názov klubu +
poistenie zodpovednosti za škodu.
4. Platnosť poistenia začína plynúť vykonaním Vašej úhrady na účet.
5. Zároveň Vám budú zaslané informácie a Poučenie, ako postupovať v prípade škodovej
udalosti.
5. V prípade záujmu o ukončenie poistenia, je potrebné rovnakým spôsobom vyplniť a
adresovať ODHLÁŠKU.
Všetky informácie nájdete na web stránke SLA http://www.slovak-ski.sk/zjazdovelyzovanie/aktuality-pre-trenerov-uad-sla.html
V prípade otázok kontaktujte Výkonného riaditeľa ÚAD Tomáša Kmeťa: tomas.kmet@slovakski.sk alebo 0903 20 55 44.
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