Pojištění kauce ZA PRONÁJEM PLAVIDLA
Speciální pojistné podmínky společnosti YACHT-POOL
platné pro hobby Skipera (s výjimkou profesionálních) pronajatých (chartrovaných
rekreačních) plavidel platné pro občany EU. Pojištění trvá 12 měsíců
(Informativní překlad originálních závazných podmínek 1306-CZ)
1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1.1 Pokud je Chartrová společnost oprávněna žádat náhradu od pojištěné osoby za škodu která nastala
napronajatém plavidle (na základě charterové smlouvy), pojistiteli vzniká povinnost náhrady škody,
avšak pouzedo maximální výše, určené v pojistné smlouvě, kterou skiper uzavřel se společností
Yacht-Pool. Spoluúčastza každou pojistnou událost představuje 5% kauce, nejméně však 50 eur.
1.2 ožadovaná výše pojištění kauce nesmí být nižší než částka uvedená ve smlouvě o pronájmu.
1.3 Pojištění kauce nezbavuje povinnosti složit kauci v bázi (marině) ve výši určené Chartrovou
smlouvou.
2. POJIŠTĚNÉ OSOBY
Pojistnou ochranu poskytuje pojistitel Skiperovi jako pojištěnci a oprávněné posádce jako
soupojištěnýmosobám.
3. LIKVIDACE ŠKODY
Jako doklad o vzniku škody je třeba předložit:
- fakturu / účet v originále
- doklad o uhrazení platby
- podrobný popis průběhu a rozsahu škody. Tento popis musí potvrdit svým podpisem skiper a všichni
členové posádky
- smlouvu o pronájmu (kopii)
- seznam členů posádky (kopii)
4. VYLOUČENÍ POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ
4.1 Pojistitel je osvobozen od povinnosti poskytnout plnění, jestliže vznikla pojistná událost
úmyslnýmjednáním nebo z hrubé nedbalosti. Pojištění kauce není platné v případě účasti plavidla na
regatě (možnostpoužití speciálního jednorázového pojištění pro regaty).
4.2 Pojištění kauce neplatí pro skipery, kteří organizují samostatně za úplatu nájemné plavby, nebo
skiprují plavbu za peněžní nebo jinou úplatu (možnost uplatnění speciálního pojištění profes. Skipera).
4.3 Poškození motoru, převodovky a spinakr nejsou zahrnuty v pojištění.
4.4 Při předávání jachty (check out) má skiper nárok na písemné potvrzení zástupce charterové
společnosti, že loď předal v bezvadném stavu. Dodatečné pohledávky charterové společnosti vůči
klientovina uplatnění náhrady škody z depozitu nebudou akceptovány.
V ostatních záležitostech platí ustanovení zákona o pojistných smlouvách. Použije se rakouské právo.

