Осигурање чланова ПСС у 2022. години
Период осигурања: до 31.12.2022.
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ:
 СМРТ УСЛЕД НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
 ИНВАЛИДИТЕТ
 ТРОШКОВИ СПАСАВАЊА
Рок за исплату штета: најкасније 15 дана од дана достављања комплетне, неопходне
документације за ликвидацију штета.
ДВА СТЕПЕНА ОСИГУРАЊА ЧЛАНОВА ПСС
1. СТЕПЕН ОСИГУРАЊА
Први степен чланарине (500,00 динара) садржи осигурање првог степена
осигурања у земљи и иностранству, без лимита надморске висине.
Осигурањем се покривају све дисциплине које су у важећем Статуту Савеза.
Акције морају да буду у календару активности ПСС или у календару
активности ОПО.
Ризици и осигуране суме (у РСД):
Смрт услед несрећног случаја ....................................... 900.000,00
Инвалидитет........................................................................ 1.800.000,00
Трошкови спасавања ......................................................... 450.000,00
Искључења:
Искључене су обавезе осигуравача ако чланови Планинарског савеза Србије
не поседују Уверење о основној планинаској обуци.
За алпинисте су искључене обавезе осигуравача, ако се насрећни случај
десио при вршењу спортске и рекреацијске делатности у алпинистици, без
одговарајуће сертификоване опреме за пењање (сигурносни стандарди UIAA,
CE) и без одговарајућег нивоа оспособљавања предвиђеног правилима
Савеза.
Важеће лекарско уверење о здравеној способности обавазно морају
поседовати чланови Планинарског савеза Србије који поседују такмичарске
књижице и учествују у систему такмичења ПСС.
2. СТЕПЕН ОСИГУРАЊА ПСС
Други степен осигурања (2.400,00 динара) покрива осигурање у земљи и
иностранству без лимита надморске висине. Осигурањем се покривају све

дисциплине које су у важећем Статуту Савеза. Акције у овом степену
чланарине не морају да буду у календару активности ПСС као ни у календару
активности ОПО.
Осигурање покрива и несрећне случајеве који настану на путу од куће до
места обављања планинарске, алпинистичке, рекреацијске делатности, до
места обављања предвиђене активности, као и на повратку кући.
Други степен осигурања важи за акције које су изван календара активности
ПСС и ОПО уколико:



Осигураник у тим активностима учествује са минимум још једном особом
која је члан ПСС;
Уговарач најкасније 24 сата пре поласка на такву акцију обавести
осигуравача писаним путем о локацији где ће се акција одвијати, датуму
одржавања акције и да достави податке о члановима ПСС из књижице о
чланству у ПСС, који ће учествовати у наведеној акцији или достави
фотографије унесрећеног са места несреће на којима се види GPS
кординате, као и датум прављења фотографије.

Ризици и осигуране суме (у РСД):
Смрт услед несрећног случаја ....................................... 900.000,00
Инвалидитет........................................................................ 1.800.000,00
Трошкови спасавања ......................................................... 700.000,00
Искључења:
Искључене су обавезе осигуравача ако чланови Планинарског савеза Србије
не поседују Уверење о основној планинаској обуци.
За алпинисте су искључене обавезе осигуравача, ако се насрећни случај
десио при вршењу спортске и рекреацијске делатности у алпинистици, без
одговарајуће сертификоване опреме за пењање (сигурносни стандарди UIAA,
CE) и без одговарајућег нивоа оспособљавања предвиђеног правилима
Савеза.
Важеће лекарско уверење о здравеној способности обавазно морају
поседовати чланови Планинарског савеза Србије који поседују такмичарске
књижице и учествују у систему такмичења ПСС.

