POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SKIPERA
Speciální pojistné podmínky společnosti YACHT-POOL
platné pro hobby Skipera (s výjimkou profesionálních) pronajatých (chartrovaných)
rekreačních plavidelplatné pro občany EU. Pojištění trvá 12 měsíců.
(Informativní překlad originálních závazných podmínek 1306-CZ)
1. POPIS RIZIK
1.1 Předmětem pojištění odpovědnosti Skipera je pojištění odpovědnosti vyplývající z používání
pronajatého rekreačního plavidla, které se využívá pro soukromé účely v souladu s Všeobecnými
podmínkami pojištění odpovědnosti a dále uvedenými Zvláštními podmínkami Yacht-Pool.
1.2 Pojištění pokrývá Skipera a všechny členy posádky legálně se nacházející na palubě a uvedené v
crew listu.
1.3 Úplnou pojistnou částku je možné vyplatit jednou ročně
2. SOUPOJIŠTĚNÍ
2.1 Pojištění zahrnuje také pojištění odpovědnosti všech členů posádky uvedených na crew listu.
Pojištění zahrnuje také oprávněné nároky vyplývající z povinného ručení členů posádky vůči sobě
navzájem vpřípadě osobní újmy nebo věcných škod, pokud překročí 150 € za pojistnou událost (výše
spoluúčasti).
2.2 Hrubá nedbalost
Pojištění zahrnuje škody způsobené na pronajaté jachtě (včetně výstroje a příslušenství a rovněž
pomocného člunua motoru umístěného mimo paluby), které vzniknou pouze v důsledku hrubé
nedbalosti. Škodu třetí osobě jepovinen nahradit na základě soudního rozhodnutí nebo na základě
dohody, se kterou vyjádřil pojišťovatel svůjvýslovný souhlas. V takovém případě je spoluúčast min.
2.550 € ale max. ve výši zaplaceného depozitu.
Vyplacená pojistná částka v případě poškození lodě, vyplývající z hrubé nedbalosti, je omezena
maximálně na částku 1,0 milionu € ročně.
2.3 Pojištění zahrnuje i nároky členů posádky vůči pojištěnci (kapitán/skiper).
2.4 Pojištění zahrnuje také odpovědnost Skipera vyplývající z tažení vodních lyžařů.
2.5 Pojištění zahrnuje škody, které vyplývají z používání pomocného člunu patřícího k pronajaté
jachtě.
2.6 Pojištění také zahrnuje finanční ztráty, které vyplývají ze zranění osob. Pojistná částka představuje
částku 51.200 € za jednu pojistnou událost, celková výše poskytnutého plnění za všechny pojistné
události vdaném pojistném roce je omezena na 102.400 €.
2.7 Pojištění pokrývá i poplatky za právní služby v případě neoprávněného obvinění.
3. POJIŠTĚNÍ NEZAHRNUJE
3.1 Škody způsobené osobní odpovědností vodního lyžaře.
3.2 Škody, které vzniknou v důsledku účasti na závodech motorových člunů nebo při cvičných jízdách
souvisejícíchse závodem.
3.3 Škody na pronajaté jachtě včetně všech předmětů, které jsou součástí výbavy, pomocných člunů
ana ostatním příslušenství, pokud nejsou předmětem pojištění ve smyslu bodu 2.2, to znamená, že
škody napronajaté jachtě, pokud nebyly způsobeny hrubou nedbalostí, nejsou pokryty. Jinými slovy,
škody napronajaté jachtě jsou krytu, pouze pokud byly způsobeny v důsledku hrubé nedbalosti. Při
škodách způsobenýchtřetím osobám není pro pojistné plnění podstatné, zda se jedná o hrubou
nedbalost (škody na jiných lodích,případně osobách).
3.4 Poškození motoru, pokud byla způsobena neodborným zásahem a provozováním motoru.
3.5 Škody vzniklé v souvislosti s trestnou činností a ilegálním jednáním (požití drog, alkoholu).
3.6 Výcvikové a předváděcí plavby, pokud tak nebylo exaktně dohodnuto v pojistné smlouvě.
3.7 Pojistitel neposkytuje náhradu škody za poškození brýlí, mobilních telefonů, notebooků,
fotoaparátů a kamer.
3.8 Pojistitel neposkytuje náhradu škody v případě nároků rodinných příslušníků a životních
partnerů, kteří žili s pojištěncem nebo členy posádky v jedné domácnosti.

3.9 Toto pojištění neplatí pro Skipery, kteří jsou profesionální Skipeři a skiprují za úplatu, ať už
peněžnínebo nepeněžitou. Krytí profesionálních Skiperů je možné pouze přes speciální formulář se
speciálnímipodmínkami.
4. SUBSIDIARITA
4.1 Jiné druhy pojištění, speciální pojištění odpovědnosti pro výkon vodních sportů mají přednost před
tímto pojištěním.
5. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
5.1 Klauzule oprávnění k vedení plavidla
Pokud vůdce plavidla (kapitán) není držitelem platné a pro danou oblast a plavidlo předepsané licence
na vedeníplavidla v momentě kolize, pojistitel je osvobozen od povinnosti poskytnout plnění nebo
může plněníkrátit.
6. Škody v důsledku kolizí
6.1 Vyňaté z pojištění jsou nároky na plnění vyplývající z pojištění odpovědnosti při škodách
vzniklých na sportovních plavidlech nebo jiných plovoucích nebo pevných předmětech, které
vzniknouvdůsledku kolize nebo chybné navigace, pokud tato povinnost prioritně vyplývá z
havarijního pojištění (Kasko).
7. ŠKODY V ZAHRANIČÍ
7.1 Pojištění odpovědnosti pokrývá všechny oblasti plavby, kromě těchto oblastí: USA, Kanada,
Austráliea Nový Zéland (pokud není ve smlouvě definováno jinak - na základě žádosti pojistníka).
Pojistitel poskytujesvé plnění jménem €. Povinnost pojistitele je splněna momentem zadání platebního
příkazu finančníinstituci. V případě škod vzniklých v zahraničí a případných soudních sporů se
použije rakouské právo.
7.2 V případě předběžného zadržení plavidla v přístavu v zahraničí je za nezbytné poskytnutí jistoty
nebosložení kauce výlučně zodpovědný pojištěnec.
8. ŠKODY NA vodstvu
8.1 Zahrnuta jsou znečištění vod včetně podzemních, pokud nejsou vyloučeny v následujících bodech:
8.2 Vypuštění poškozujících látek do vodstva nebo jiné vědomé působení na vodstvo. To platí i tehdy,
pokud je vypuštění nebo jiné působení nezbytné pro ochranu jiných právních zájmů.
8.3 Vyňaté jsou i škody způsobené únikem oleje nebo jiných tekutin z palivové nádrže, tankovacích
zařízení nebo ze strojních zařízení lodě souvisejících s provozem lodi.
8.4 Pojištění nezahrnuje nároky vyplývající z pojištění odpovědnosti Skipera vůči osobám (pojištěnec,
nebo spolupojištěné osoby), které škodu způsobily úmyslným jednáním, které bylo v rozporu se
zákonnýmipředpisy na ochranu vod, nařízeními, úředními směrnicemi.
8.5 Pojištění nezahrnuje nároky vyplývající z pojištění odpovědnosti Skipera za škody způsobené na
vodstvech, které vzniknou bezprostředně nebo nepřímo v důsledku válečných událostí, jiných
nepřátelskýchřízení, povstání, místních nepokojů, generálních stávek, nebo bezprostředně vyplývají z
nařízení neboopatření vyšší instance. Totéž platí i pro škody na vodstvech vzniklé v důsledku vyšší
moci, pokud bylynásledkem působení elementárních přírodních sil.
9. V případě mezinárodního sporu se použije rakouské právo.

