
 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI SKIPPERA

Čo je poistené?
✔ Cieľom poistenia zodpovednosti skippera za
škodu je preskúmať nároky zo zodpovednosti
uplatnené proti vám, uspokojiť oprávnené
nároky a odvrátiť neoprávnené nároky
vyplývajúce z používania prenajatého plavidla
na vodné športy. 
✔ Poistenie zodpovednosti skippera je
subsidiárne, t. j. iné poistenie, najmä poistenie
zodpovednostiza škodu spôsobenú pri výkone
vodných športov sa uplatňujú prednostne pred
týmto poistením.
✔ Poistenie pokrýva hlavné riziká zodpovednosti
v súkromnom praktizovaní vodných športov s
prenajatým rekreačným plavidlom. Patria sem
napríklad nasledujúce škody:
✔ Škody, ktoré ako skipper prenajatej jachty
spôsobíte tretím osobám alebo ich majetku.
✔ Majetková škoda na samotnej prenajatej
jachte je poistená výlučne z dôvodu hrubej
nedbanlivosti. Hrubá nedbanlivosť je definovaná
súdnym rozhodnutím alebo výslovným
stanoviskom poisťovateľa. Dohodnutá poistná
suma môže predstavovať až 10 miliónov eur.
Skutočnú sumu nájdete na svojom poistnom
certifikáte.
✔ Okrem toho je dohodnuté, že sumy do výšky
52 000 EUR, ktoré musia byť poistencom
zaplatené v zahraničí, budú vyplatené vopred, z
dôvodu uplatnenia kaucie.

Čo nie je poistené?
✘ Poškodenie majetku prenajatej jachty v
dôsledku bežnej nedbanlivosti alebo bez
zavinenia skippera nie je poistené, pretože v
takom prípade je kryté havarijným poistením
jachty alebo poistením charter depozitu.

Existujú nejaké obmedzenia poistného
krytia?
! Poškodenie motora, ak je spôsobené
nesprávnym zaobchádzaním;
! Škody hradíme do výšky dohodnutej poistnej
sumy. Pri každej jednotlivej poistnej udalosti sa
zohľadňuje dohodnutá spoluúčasť.

Aké povinnosti mám v prípade poškodenia?
● Škody zo zodpovednosti je potrebné okamžite
hlásiť kapitánovi prístavu, podľa pokynov
kapitána prístavu aj polícii.
● Akékoľvek škody tiež okamžite nahláste
chartrovej spoločnosti (managerovi bázy). 
● Informujte sa a rešpektujte zákony a postupy
danej krajiny, ktoré vyplývajú z nehody (poistnej
udalosti).
●  Informujte nás urýchlene o vzniku poistnej
udalosti elektronicky (info@yacht-pool.sk).
Pomôžte s likvidácou poistnej udalosti. Doložte
všetky požadované podklady a informujte nás o
všetkých konaniach a právnych krokoch, ktoré
boli v súvislosti s poistnou udalosťou
podniknuté.


