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V Bratislave, 01.01.2021 
 
Vážená spoločnosť SHS JAMES, 

na základe Vašej požiadavky a požiadavky členov JAMES potvrdzujeme, následné výnimky v produktoch ROČNE 

CESTOVNÉ POISTENIE z ECP VPP-R 2019 a to: 

V produktoch ROČNE CESTOVNÉ POISTENIE môžu byť poistený členova JAMES okrem občanov SR aj občania ČR 

s trvalým pobytom v ČR ktorý sú poistencami verejného zdravotníctva v ČR. 

Platnosť zmluvy v produktoch ROČNE CESTOVNÉ POISTENIE pre členov JAMES je vždy do 31.03. nasledujúceho 

kalendárneho roku od uzatvorenia poistenia v predchádzajúcom roku a to od 1.1. do 31.12 predchádzajúceho roku.  

Nižšie uvedené druhy športov sú kryté pre členov JAMES v produktoch ROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE v súlade so 

Všeobecnými poistnými podmienkami ročného cestovného poistenia ECP VPP-R 2019 Generali Poisťovňa, a. s., 

odštepný závod Európska cestovná poisťovňa. 

- Alpinizmus, Skialpinizmus, Skalolezectvo, Lezenie v ľade po umelej stene, Horolezectvo do 5 000 m 
- Beh na lyžiach, Turistika do 5 000 m, Lezenie po umelej stene, Technické lezenie A2 a viac 
- Pohyb v teréne v nadmorskej výške viac ako 3 000 m maximálne do 5000 m mimo vyznačených alebo 

bežne sprístupnených chodníkov, trás 

- Lanové dráhy 
- Bouldering 
- Cyklistika (horská) 
- Freeride 
- Kanoe, Kajak – WW3 – maximálne, Rafting - WW4 a WW5 
- Lyžovanie a snowboarding, Lyžovanie mimo vyznačených tratí, Heliskiing,  
- Via Ferrata (stupeň A,B,C,D,E) 
- Windsurfing 

 

Zároveň platí, že poistná ochrana sa nevzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastanú pri 

 nastanú pri vykonávaní profesionálnych športových činností a športových činností z povolania vrátane tréningov 

a sústredení;  

 nastanú pri účasti na krajských, regionálnych a medzinárodných športových súťažiach, ako aj oficiálnych 

tréningoch na tieto podujatia (táto výluka podľa zmluvy č.9059802586 neplatí pre podujatia organizované James 

pre svojich členov);   

 vzniknú pri potápaní, keď poistený nie je držiteľom platného medzinárodného oprávnenia na predmetnú hĺbku 

ponoru; okrem pri účasti na kurzoch potápania pod vedením oprávneného inštruktora. Poistná ochrana sa v 

žiadnom prípade nevzťahuje na potápanie do hĺbky viac ako 40 m (neplatí pri storne pri nenastúpení na cestu).  

 

S pozdravom         
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