POISTENIE NÁKLADOV NA ZRUŠENIE CHARTRU
Špeciálne podmienky a popisy rizík spoločnosti YACHT-POOL pre chartrové športové
plavidlá 1306AT-SK platné pre občanov EÚ
1. PREDMET POISTENIA
1.1. Poisťovateľ nahradí nasledovné:
1.2. Náklady na zrušenie chartru, ktoré je poistenec povinný uhradiť, resp. ktoré uhradil chartrovej spoločnosti.
1.3. Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie podľa vyššie uvedeného článku 1, ak sa v niektorom zo
závažných prípadov uvedených nižšie dá dôvodne predpokladať, že poistenec nebude spôsobilý vycestovať
alebo ak by bolo neprimerané predpokladať, že poistenec začne alebo dokončí plavbu podľa pôvodného plánu:
1.4. V prípade úmrtia, vážneho úrazu alebo vážnej neočakávanej choroby, ak je nutná hospitalizácia poistenca,
jeho manžela, resp. manželky, jeho detí, súrodencov v trvaní minimálne 2 dni a v prípade úmrtia rodiča
poistenca.
2. VÝLUKY Z POISTENIA
2.1 Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie v nasledovných prípadoch:
2.2 Za vystavenie rizikám vojny, občianskej vojny alebo udalostiam podobným vojne a za vystavenie tým
rizikám, ktoré bez ohľadu na to, či je vyhlásený vojnový stav alebo nie vyplývajú z nepriateľského použitia
vojenskej techniky alebo z prítomnosti vojenskej techniky. Taktiež za vystavenie rizikám vyplývajúcim
z politického násilia, povstania alebo iného občianskeho konfliktu alebo z jadrovej energie.
2.3 Poisťovateľ je oslobodený od povinnosti poskytnúť plnenie, ak poistenec mohol predmetnú poistnú udalosť
v čase uzavretia poistnej zmluvy dôvodne predvídať alebo ak bola poistná udalosť spôsobená buď úmyselným
alebo hrubo nedbanlivým správaním, resp. konaním poistenca.
2.4 Taktiež je z krytia vylúčené nasledovné: zrušenie z dôvodu tehotenstva alebo z dôvodu akýchkoľvek
komplikácií a ochorení v súvislosti s ním.
3. HODNOTA POISTENIA, POISTNÁ SUMA, SPOLUÚČASŤ
3.1 Poistná suma zodpovedá uvedenej cene chartru. Náklady na služby a aktivity navyše NIE SÚ zahrnuté
v poistnej sume. Poisťovateľ poskytuje plnenie do výšky poistnej sumy mínus spoluúčasť.
3.2 Poistenec je povinný uhradiť spoluúčasť pri každej poistnej udalosti. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, táto
spoluúčasť je pevne stanovená vo výške 20 percent.
3.3 Poistenie nákladov na zrušenie chartru sa uzatvára súčasne s chartrovou zmluvou, avšak najneskôr 7 dní od
uzavretia chartrovej zmluvy a aspoň 30 dní pred prvým dňom chartrovej plavby.
4. POVINNOSTI POISTENCA PRI POISTNÝCH UDALOSTIACH
Poistenec je povinný vykonať nasledovné:
4.1 Bezodkladne informovať spoločnosť YACHT-POOL o tom, že nastala poistná udalosť a súbežne zrušiť
plavbu / zájazd u spoločnosti, kde si plavbu rezervoval, alebo, ak už plavba začala, u organizátora zájazdu.
4.2 Poskytnúť spoločnosti YACHT-POOL všetky relevantné požadované informácie a predložiť všetky potrebné
doklady a záznamy, najmä lekárske správy, resp. posudky týkajúce sa chorôb, úrazov alebo vedľajších účinkov
očkovania.
4.3 Zbaviť lekárov povinnosti zachovávať lekárske tajomstvo v súvislosti s poistnou udalosťou, pokiaľ to
vyžaduje poisťovateľ a pokiaľ je možné tejto žiadosti vyhovieť v súlade so zákonom.
4.4 Ak poistenec poruší ktorúkoľvek z vyššie uvedených povinností, poisťovateľ bude oslobodený od povinnosti
poskytnúť poistné plnenie, ibaže by predmetné porušenie nebolo spôsobené úmyselným konaním či hrubou
nedbanlivosťou. Ak bolo porušenie spôsobené hrubou nedbanlivosťou, poisťovateľ je napriek tomu stále
povinný poskytnúť poistné plnenie, pokiaľ predmetné porušenie nemá vplyv na vznik povinnosti poistného
plnenia, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť na stanovenie jeho výšky.
5. STRATA SKIPPERA
Poisťovateľ nahradí nasledovné:
5.1 Náklady vyplývajúce zo zrušenia splatné chartrovej spoločnosti zo strany poistenca, ktoré vzniknú z dôvodu
nevyužitia jachty v dôsledku jedného zo závážnych dôvodov uvedených v odseku 1.5 v prípade, že loď nebola
poskytnutá k dispozícii inému klientovi. (vyžaduje sa potvrdenie chartrovej spoločnosti).
5.2 Nevyužitá časť nákladov na charter pri predčasnom prerušení plavby v dôsledku jedného zo závážnych
dôvodov uvedených v odseku 1.5, pokiaľ pokračovanie chartrovej plavby nebolo možné. Toto pravidlo sa

uplatňuje len vtedy, keď bola dôvodom prerušenia strata skippera, pričom nebolo možné zabezpečiť náhradného
skippera.
6. VÝPLATA POISTNÉHO PLNENIA
Po definitívnom doložení a vyčíslení konkrétneho poistného plnenia, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť
musí byť poistné plnenie vyplatené v lehote dvoch týždňov.
7. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ
Uplatňuje sa rakúsky zákon o poistných zmluvách. Miestom súdnej príslušnosti je Viedeň, Rakúsko. Uplatňuje
sa rakúsky právny poriadok.
Podmienky sú platné od 1.12.2018
SK verzia je prekladom originálnych podmienok v anglickom jazyku. Pri prípadných rozdieloch v texte platí
anglická verzia.

