
Osobitné podmienky spoločnosti YACHT

POISTENIE DEPOZITU CHARTROVANEJ LODE
Tento dokument je preklad. V prípade pochybností platí pôvodná nemecká verzia. 

 
 
1. Poistené riziko  
 

1.1. Ak si poskytovateľ chartru voči poistencovi uplatňuje nárok v dôsledku ním zavinenej 
škody na plavidle, 
sumena ktorú bolo poistenie uzavreté. 
z depozitu, minimálne však 50,

 
1.2. Poistenie sa vzťahuje na prenajaté 

zmluvy. 
 

1.3. Maximálna výška poistného plnenia je výška depozitu doh
chartrovej zmluve. Spoluúčasť viď 1.1

 
1.4. Poistená suma depozitu

zmluve. V prípade podpoistenia
len v pomernej časti 

 
1.5. Poistenie depozitu neoslobodzuje

 
2. Poistené osoby  
 
Poistné krytie sa poskytuje skipperovi ako poistníkovi a 
posádky zapísaným v crewliste.  
 
3. Likvidácia poistných udalostí  
 
Na doloženie vzniknutej škody je potrebné predložiť nasledovné:  
• faktúra za opravu alebo cenová ponuka 
• doklad o vykonanej platbe   
• podrobný popis vzniku a rozsahu škody. Tento popis potvrdia skipper a všetci členovia posádky 

svojimi podpismi.   

• chartrová zmluva (kópia)   

• zoznam členov posádky (kópia)  
 

4. Výluky z poistenia  
 

4.1. Poisťovateľ nie je povinný plniť, keď bola poistná udalosť 
bola škoda spôsobená hrubou nedbanlivosťou, m
rozsahu hrubej nedbanlivosti. Riziko v súvislosti s regattou je vylúčené, pokiaľ nie je 
dohodnuté osobitne. 
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Ak si poskytovateľ chartru voči poistencovi uplatňuje nárok v dôsledku ním zavinenej 
škody na plavidle, plnenie nastáva do výšky vzniknutej škody, maximálne však 

na ktorú bolo poistenie uzavreté. Spoluúčasť na poistnú udalosť je  5% 
álne však 50,-€.  

nie sa vzťahuje na prenajaté plavidlá (charter), na základe písanej chartrovej 

Maximálna výška poistného plnenia je výška depozitu dohodnutá v 
Spoluúčasť viď 1.1 

depozitu nesmie byť nižšia než výška kaucie dohodnutá v chartrovej 
podpoistenia sú škody, na ktoré sa uplatňuje depozit,

pomernej časti  dohodnutého poistenia a skutočnej výšky depozitu. 

neoslobodzuje poisteného od zloženia depozitupri preberaní lode

Poistné krytie sa poskytuje skipperovi ako poistníkovi a spolupoisteným osobám - oprávneným členom 

 

Na doloženie vzniknutej škody je potrebné predložiť nasledovné:   
faktúra za opravu alebo cenová ponuka poškodeného prenajatého plavidla 

podrobný popis vzniku a rozsahu škody. Tento popis potvrdia skipper a všetci členovia posádky 

Poisťovateľ nie je povinný plniť, keď bola poistná udalosť spôsobená úmyselne. Ak 
bola škoda spôsobená hrubou nedbanlivosťou, môže byť plnenie krátené pomerne k 
rozsahu hrubej nedbanlivosti. Riziko v súvislosti s regattou je vylúčené, pokiaľ nie je 
dohodnuté osobitne.  
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Ak si poskytovateľ chartru voči poistencovi uplatňuje nárok v dôsledku ním zavinenej 
vzniknutej škody, maximálne však v 

Spoluúčasť na poistnú udalosť je  5% 

, na základe písanej chartrovej 

odnutá v príslušnej 

nesmie byť nižšia než výška kaucie dohodnutá v chartrovej 
depozit, likvidované 

skutočnej výšky depozitu.  

depozitupri preberaní lode.  

oprávneným členom 

podrobný popis vzniku a rozsahu škody. Tento popis potvrdia skipper a všetci členovia posádky 

spôsobená úmyselne. Ak 
že byť plnenie krátené pomerne k 

rozsahu hrubej nedbanlivosti. Riziko v súvislosti s regattou je vylúčené, pokiaľ nie je 



 
4.2. Poistenie kaucie sa nevzťahuje na skipperov, ktorí samostatne organizujú chartrové 

plavby za odplatu alebo vedú plavidlo za iné peňažné výhody; pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak. (Platí poistenie Profi Skipper) 

 
4.3. Skipper je povinný vyžiadať si potvrdenie o odovzdaní plavidla (checkout) bez závad. 

Následne uplatnené nároky poskytovateľa chartruz depozitu nemôžu byť uznané.  
 

4.4. Poistné krytie sa nevzťahuje na poškodenia motora a prevodovky, ktoré nastali 
v dôsledku neadekvátnej údržby. 

 
4.5. Strata dodatočného oplachtenia nie je zahrnutá v poistení. 
 

 
5. Súčasť zmluvy  
 
tvoria aj „Všeobecné podmienky pre poistenie chartru 04".  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


