POISTENIE SKIPPEROV PRE PRÍPAD NEHODY
Špeciálne poistné podmienky spoločnosti YACHT-POOL
platné pre hobby skiperov (s výlukou profesionálnych), prenajatých (chartrovaných
rekreačných) plavidiel platné pre občanov E. Poistenie trvá 12 mesiacov.
(informatívny preklad originálnych záväzných podmienok 1306AT-SK)
Predmetom poistenia je poistenie skiperov pre prípad nehody vyplývajúce z používania prenajatého rekreačného
plavidla, ktoré sa využíva na súkromné účely v súlade s Všeobecnými podmienkami poistenia skiperov pre
prípad nehody a ďalej uvedenými Zvláštnymi podmienkami Yacht-Pool.
1.
Poistná ochrana sa vzťahuje v rámci Všeobecných podmienok poistenia pre prípad nehody na všetky
úrazy, ktoré utrpia oprávnené osoby nachádzajúce sa na lodi. Jeho platnosť začína vstupom na loď a končí
opustením lode. Používanie postranného člna je zahrnuté v poistení.
2.
Poistené sú všetky oprávnené osoby nachádzajúce sa na plavidle s výnimkou osôb, ktoré v rámci
výkonu svojho povolania robia údržbu a starajú sa o plavidlo.
3.
V prípade vzniku škody sa poistná suma vydelí počtom osôb, ktoré sa v čase kedy došlo k úrazu
nachádzali na plavidle. Každá osoba je poistená príslušnou alikvotnou časťou poistnej sumy(z celkového krytia).
3.1
Ak uzavrel skipper poistnú zmluvu jednotlivo sám vo svojom mene, je poistná suma k dispozícii
skipperovi samotnému v plnej výške (potrebné dojednať osobitne pri uzatváraní poistnej zmluvy).
4.
Pre osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov platia okrem Všeobecných podmienok poistenia pre prípad
nehody Dodatočné podmienky platné pre poistenie v prípade nehody detí vrátane prípadov otrávenia.
5.
Poistná ochrana sa nevzťahuje na skipera pri účasti na pretekoch, výcvikových a tréningových
plavbách na motorových plavidlách a na podujatia, ktoré zahŕňajú požiadavku dosiahnutia maximálnej rýchlosti.
Toto zahŕňa aj tréningové jazdy na pretekoch.

6.

NÁKLADY NA ZÁCHRANNÉ PRÁCE.

Maximálna výška poistného krytia na záchranné práce v prípade nehody je 60.000 € na jednu poistnú udalosť.
Špecificky zahŕňa nasledujúce:
6.1
Vyhľadávacie akcie zamerané na nájdenie obetí nehody, a to aj vtedy, ak existuje len domnienka, že
došlo k nehode a zahŕňa tiež núdzové situácie v dôsledku búrky a vážneho poškodenia lode.
6.2
Záchranné operácie zranených pri nehode a ich prepravu do najbližšej nemocnice vrátane nevyhnutných
dodatočných nákladov na cestu späť do miesta bydliska, ktoré vzniknú v dôsledku nehody.
6.3

Prepravu usmrtených obetí nehody do miesta ich bydliska.

7.
k je v prípade nehody platné súčasne aj individuálne zdravotné / úrazové poistenie ktoré uzavrel
poistenec, plnenie zo skiperského poistenia pre prípad nehody bude poskytnuté, len ak poskytovateľ
individuálneho zdravotného/ úrazového poistenia splnil svoje zmluvné povinnosti v plnom rozsahu a toto plnenie
nebolo dostačujúce na krytie vzniknutých nákladov. Ak poskytovateľovi individuálneho zdravotného/ úrazového
poistenia nevznikla povinnosť plniť alebo ak odmieta poskytnúť plnenie, môže sa poistenec obrátiť priamo na
poskytovateľa poistenia skiperov pre prípad nehody.
8.

V prípade úmrtia sa pre body 1-5 uplatňuje výška plnenia do 77.000 €.

9.

V prípade medzinárodného sporu sa uplatňuje rakúske právo.
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