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Príslušného poskytovateľa poistenia pre každý poistný produkt nájdete vo svojej ponuke. Tento súhrn základného obsahu našich poistení
vám ponúka úvodný prehľad (nie úplnú prezentáciu). Komplexné informácie o produkte - takzvané zmluvné ustanovenia - sú obsiahnuté
v poistných dokumentoch (prihláška, poistný certifikát, dodatočné dohody, informácie pre spotrebiteľa a poistné podmienky).
Upozorňujeme, že tento prehľad nenahrádza žiadne rady ani prečítanie zmluvných podmienok

POISTENIE PROFESIONÁLNEHO SKIPPERA
Nasledujúca časť je platná pre všetky poistné produkty.

Čo je potrebné zobrať do úvahy?
! Poistenie sa vzťahuje na použitie prenajatého
plavidla (ak nie je dohodnuté inak) na vodné
športy (ďalej len „jachta“), ktoré je prenajaté na
základe písomnej zmluvy o prenájme a použité
na súkromné účely.
! Poistencom musí byť skipper.
Čo nie je poistené?
Nemôžeme poistiť všetky mysliteľné prípady.
Inak by sme museli požadovať podstatne vyššie
poistné. Preto sme z poistného krytia vylúčili
niektoré prípady, napríklad:
✘ Poškodenie v dôsledku úmyselného konania;
✘ Poškodenie, ktoré vznikne pri účasti na
pretekoch motorových člnov
✘Použitie vlastnej lode.
Kde som poistený?
✔ Chartrové poistenie je všeobecne platné na
celom svete okrem Austrálie, USA, Kanady a
Nového Zélandu. Krytie pre vyššie uvedené
krajiny je možné na požiadanie.
Kedy a ako platím?
● Poistné sa platí pri dojednaní poistenia.

Aké sú moje povinnosti?
● Poistné plaťte včas a v plnej výške, aby ste
neohrozili svoje poistné krytie.
● Na otázky v žiadosti o poistenie je potrebné
odpovedať pravdivo a úplne.
● Dajte nám vedieť, ak pri ponuke alebo neskôr v
priebehu trvania zmluvy dôjde k zmenám vašich
pôvodných údajov.
V prípade poškodenia:
● O každej poistnej udalosti nás okamžite
informujte.
● Ste povinní, pokiaľ je to možné, odvrátiť a
zmierniť hrozbu poškodenia.
Kedy začína a končí poistné krytie?
● Zmluva sa uzatvára na dobu uvedenú v poistnej
zmluve. Upozorňujeme, že poistné krytie začína
až po zaplatení poistného
● Zmluva sa nepredlžuje automaticky, končí bez
oznámenia o zrušení
Ako môžem zrušiť zmluvu?
● Vy aj my máme navyše právo na predčasné
ukončenie zmluvy.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PROFESIONÁLNEHO 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
100 000 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.

POISTENIE PROFESIONÁLNEHO SKIPPERA PRE PRÍPAD NEHODY
Čo je poistené?
✔ Poistený je skipper. Poistenie sa vzťahuje na
všetky nehody na palube prenajatého plavidla a
pomocného člnu, ktoré majú dopad na legitímnu
posádku lode. Platnosť začínavstupom na
palubu a končí sa opustením plavidla.
✔ K poistnému krytiu dochádza, keď poistený
utrpí ujmu na zdraví v dôsledku udalosti na
palube. Poistenie sa vzťahuje na nasledovné
prípady:
✔ Záchranné práce - už v prípade seriózneho
podozrenia na nehodu
✔ trvalé následky
✔ smrť
Čo nie je poistené?
✘ Nehody poistenca spôsobené úmyselným
trestným činom
✘ Nehody, ktoré sa nestanú na palube.

✘ Osoby, ktoré potrebujú trvalú starostlivosť a
sú vo veľkej miere odkázané na cudziu pomoc.
✘ Psychicky alebo mentálne choré osoby,
ktorých zdravotná porucha je taká závažná, že si
vyžadujú ústavnú starostlivosť alebo stály
dohľad.
Existujú nejaké obmedzenia pokrytia?
! Nehody spôsobené stratou vedomia, ako aj
mozgovými príhodami, epileptickými záchvatmi
alebo inými záchvatmi.
! Nehody spôsobené priamo alebo nepriamo
vojnou alebo udalosťami občianskej vojny.
Aké povinnosti mám v prípade poškodenia?
●Poistený musí okamžite konzultovať s lekárom,
plniť jeho príkazy. Informovať nás obratom o
nehode, ktorá by mohla mať za následok poistné
plnenie.

POISTENIE CHARTER DEPOZITU PRE PROFESIONÁLNEHO SKIPPERA
Čo je poistené?
✔ Poistené sú nároky chartrovej spoločnosti voči
poistenému, ak nesie zodpovednosť za škodu
spôsobenú na prenajatom plavidle.
✔ V prípade škody zodpovedá poisťovateľ do
výšky škody, najviac však do výšky poistnej
sumy uvedenej v poistnej zmluve. Maximálna
poistná suma je depozit dohodnutý v chartrovej
zmluve.
Čo nie je poistené?
✘ Riziko regaty je vylúčené, pokiaľ to nebolo
dohodnuté osobitne.
✘ Poškodenie motora a prevodovky spôsobené
bez vonkajšieho zavinenia alebo chybnou
manipuláciou nie je poistené.

Existujú nejaké obmedzenia poistného
krytia?
! Spoluúčasť za jednu poistnú udalosť je 5% z
depozitu, najmenej však 50 €.
! Ak
bola
škoda
spôsobená
hrubou
nedbanlivosťou, je možné vykonať zníženie
poistného plnenia podľa rozsahu hrubej
nedbanlivosti.
Aké povinnosti mám?
● Poistná suma depozitu nesmie byť nižšia ako
depozit dohodnutý v chartrovej zmluve, inak je
poistenec podpoistený. V takom prípade je
poistné plnenie krátené.

POISTENIE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD PRE PROFESIONÁLNEHO SKIPPERA

Čo je poistené?
✔ Poistenie kryje finančné straty, ktoré utrpí
vlastník alebo chartrová spoločnosť na jachte
prenajatej poistencom, v prípade, že jachtu nie
je možné použiť na ďalší charter z dôvodu
zavinenej škody spôsobenej skipperom alebo
jeho posádkou.
✔ Pokrytý je aj neskorý návrat z dôvodu počasia
(silný vietor s nárazovým nárazom nad 7 Bft.)
alebo neskorý návrat z dôvodu úrazu, nehody
alebo akútnej hospitalizácie.
✔ V prípade škody zodpovedá poisťovateľ do
výšky spôsobenej škody, najviac však do výšky
25 000 EUR.
Čo nie je poistené?
✘ Riziko regaty je vylúčené, pokiaľ to nebolo
dohodnuté osobitne.

✘ Odstávky plavidla v dôsledku poškodenia
motora a prevodovky nie sú poistené.
✘ Škody nespôsobené nájomcom alebo jeho
posádkou (vyššia moc, napr. blesk)
Existujú nejaké obmedzenia poistného
krytia?
! V prípade neskorého návratu jachty z dôvodu
náhodného úrazu, poveternostných podmienok
alebo v prípade akútneho ochorenia s
hospitalizáciou
nebude
účtovaná
žiadna
spoluúčasť. Vo všetkých ostatných prípadoch
prvé 3 dni výpadku nie sú hradené.
Aké povinnosti mám v prípade poškodenia?
Ako podmienku na vybavenie poistných udalostí
požadujeme doklady, v ktorých je popísaná
udalosť a dôvod vzniku práva na náhradu
škody. (viď poistné podmienky).

POISTENIE ODSTÚPENIA OD NÁJMU - STORNO PRE PROFESIONÁLNEHO SKIPPERA

Čo je poistené?
✔ Storno poplatok, ktorý musí zaplatiť skipper v
prípade zrušenia cesty alebo nedostavenia sa
na pobyt.
✔ Ak dôjde k zrušeniu cesty pre všetkých členov
posádky z dôvodu výpadku skippera, sú
poistené všetky náklady všetkých cestujúcich ak sú uplatnené a stanovené v podmienkach.
✔ Výdavky skippera môžu byť poistené a musia
byť výslovne uvedené v poistnej zmluve.
✔ Za určitých podmienok sú poistené aj náklady
na spiatočnú cestu a z nich vyplývajúce ďalšie
náklady.
✔ Poistenými dôvodmi neschopnosti nastúpiť na
dohodnutú plavbu môžu byť:
✔ Smrť alebo vážne ochorenie poisteného,
manžela / manželky alebo blízkeho príbuzného,
✔ Vážne poškodenie majetku poisteného, ktoré
si vyžaduje jeho prítomnosť.
✔ Poistnú sumu nájdete na poistnom certifikáte.
Musí zodpovedať poistnej hodnote celej
poistenej cestovnej služby.

Existujú nejaké obmedzenia poistného
krytia?
! Poisťovateľ je oslobodený od povinnosti platiť
plnenie, ak bol poistenec schopný predvídať
poistnú udalosť v čase uzavretia poistenia (pred
ochorením)
alebo
ak
bola
spôsobená
poistencom úmyselne.
! Ak poistenec spôsobil škodu hrubou
nedbanlivosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť
jej plnenie úmerne k závažnosti zavinenia
poistenca.
! Hradíme až do výšky dohodnutej poistnej sumy
so spoluúčasťou 20%.

Čo nie je poistené?
✘ Udalosti spôsobené priamo alebo nepriamo
vojnami alebo udalosťami občianskej vojny,
politickým násilím, nepokojmi, občianskymi
nepokojmi alebo jadrovou energiou.
✘ Ak je dôvodom storna chartru tehotenstvo
poisteného a všetky s tým súvisiace ťažkosti a
choroby.
✘ Zrušenie alebo prerušenie cesty zo strany
členov posádky nie je poistené.

V prípade poistnej udalosti
● Charter okamžite zrušte v rezervačnej
kancelárii alebo v agentúre a vyžiadajte si
potvrdenie.
● Na vybavenie reklamácie požadujeme doklady
preukazujúce príčinu a výšku žiadosti o platbu,
najmä lekárske potvrdenia.

Aké povinnosti mám?
● Poistenie musí byť uzatvorené súčasne s
chartrovou zmluvou, najneskôr do 7 dní po
uzatvorení chratrovej zmluvy a nie menej ako 30
dní pred prvým dňom chartru.
● Poistná suma nesmie byť nižšia ako poistné
náklady, inak sa jedná podpoistenie. V takom
prípade môže byť plnenie krátené.

