POJIŠTĚNÍ SKIPERA PRO PŘÍPAD NEHODY
Speciální pojistné podmínky společnosti YACHT-POOL
platné pro hobby Skipera (s výlukou profesionálních) pronajatých (chartrovaných)
rekreačních plavidel platné pro občany E. Pojištění trvá 12 měsíců.
(Informativní překlad originálních závazných podmínek 1306-CZ)
Předmětem pojištění je pojištění Skipera pro případ nehody vyplývající z používání pronajatého
rekreačníhoplavidla, které se využívá pro soukromé účely v souladu s Všeobecnými podmínkami
pojištění Skipera propřípad nehody a dále uvedenými Zvláštními podmínkami Yacht-Pool.
1. Pojistná ochrana se vztahuje v rámci Všeobecných podmínek pojištění pro případ nehody na
všechnyúrazy, které utrpí oprávněné osoby nacházející se na lodi. Jeho platnost začíná vstupem na loď
a končíopuštěním lodi. Používání pomocného člunu je zahrnuto v pojištění.
2. Pojištěny jsou všechny oprávněné osoby nacházející se na plavidle s výjimkou osob, které v rámci
výkonu svého povolání dělají údržbu a starají se o plavidlo.
3. V případě vzniku škody se pojistná částka vydělí počtem osob, které se v době, kdy došlo k úrazu,
nacházely na plavidle. Každá osoba je pojištěna příslušnou alikvotními podíly pojistné částky (z
celkového krytí).
3.1 Pokud uzavřel skiper pojistnou smlouvu jednotlivě sám svým jménem, je pojistná částka
k dispoziciskiperovi samotnému v plné výši (třeba sjednat zvlášť při uzavírání pojistné smlouvy).
4. Pro osoby, které nedosáhly věku 18 let, platí kromě Všeobecných podmínek pojištění pro případ
nehody Dodatečné podmínky platné pro pojištění v případě nehody dětí včetně případů otrávení.
5. Pojistná ochrana se nevztahuje na Skipera při účasti na závodech, výcvikových a tréninkových
plavbách na motorových lodích a na akce, které zahrnují požadavek dosažení maximální rychlosti.
To zahrnuje i tréninkové jízdy na závodech.
6. NÁKLADY NA ZÁCHRANNÉ PRÁCE.
Maximální výše pojistného krytí na záchranné práce v případě nehody je 60.000 € na jednu pojistnou
událost.
Specificky zahrnuje následující:
6.1 Vyhledávací akce zaměřené na nalezení obětí nehody, a to i tehdy, pokud existuje pouze
domněnka, žedošlo k nehodě, a zahrnuje také nouzové situace v důsledku bouře a vážného poškození
lodě.
6.2 Záchranné operace zraněných při nehodě a jejich přepravu do nejbližší nemocnice včetně
nezbytnýchdodatečných nákladů na cestu zpět do místa bydliště, které vzniknou v důsledku nehody.
6.3 Přepravu usmrcených obětí nehody do místa jejich bydliště.
7. Pokud je v případě nehody platné současně i individuální zdravotní / úrazové pojištění, které
uzavřelpojištěnec, plnění ze skiperského pojištění pro případ nehody bude poskytnuto, pouze pokud
poskytovatelindividuálního zdravotního / úrazového pojištění splnil své smluvní povinnosti v plném
rozsahu a toto plněnínebylo dostačující na krytí vzniklých nákladů. Pokud poskytovateli
individuálního zdravotního / úrazovéhopojištění nevznikla povinnost plnit nebo odmítá poskytnout
plnění, může se pojištěnec obrátit přímo naposkytovatele pojištění Skipera pro případ nehody.
8. V případě úmrtí se pro body 1-5 použije výška plnění do 77.000 €.
9. V případě mezinárodního sporu se použije rakouské právo.

