POISTENIE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY O PRENÁJME
Špeciálne poistné podmienky spoločnosti YACHT-POOL
platné pre hobby skiperov (s výlukou profesionálnych), prenajatých (chartrovaných
rekreačných) plavidiel platné pre občanov EU
(informatívny preklad originálnych záväzných podmienok 1306AT-SK)
1. ROZSAH POISTENIA
1.1 Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie v nasledovných prípadoch:
1.2 V prípade, že nájomca nenastúpi na rezervovanú loď (charter) kryje poisťovateľ škodu v súvislosti so storno
poplatkami, ktoré poistenec musí uhradiť chartrovej spoločnosti v súvislosti so zmluvou o nájme plavidla.
1.3 V prípade prerušenia cesty za preukázateľne vzniknuté extra náklady na cestu späť a za iné v tejto súvislosti
bezprostredne vzniknuté náklady navyše, ktoré vznikli poistenému, za predpokladu, že cesta na jachtu a cesta
domov sú obsiahnuté v poistení. Toto platí aj v prípade dodatočného návratu. Výška úhrady týchto nákladov sa
prispôsobí kvalite rezervovanej cesty podľa druhu a triedy dopravného prostriedku, ubytovania a stravovania. Ak
je potrebný návrat domov lietadlom, čo sa nepredpokladalo v pôvodnom programe cesty, poskytuje sa náhrada
len za jednoduché miesto na sedenie v najnižšej triede leteckej dopravy. Poistenie nekryje náklady na liečenie a
ošetrenie, náklady na sprevádzajúce osoby, ani náklady na prevoz zosnulého poistenca.
1.4 Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie v rozsahu bodu 1., ak poistenec z nasledovných nižšie uvedených
závažných dôvodov nenastúpi na cestu , alebo od neho nemožno očakávať, že nastúpi cestu alebo ju ukončí
podľa pôvodného plánu:
1.5 V prípade úmrtia, vážneho úrazu alebo neočakávaného ťažkého ochorenia (vyžadujúceho hospitalizáciu)
poistenca, jeho manžela/manželky, jeho detí a úmrtie rodičov.

2. POISTENIE SA NEVZŤAHUJE NA:
2.1 Poisťovateľ nepreberá zodpovednosť:
2.2 Za riziká vojny, občianskej vojny alebo vojnových udalostí ako aj iných podobných udalostí a takých, ktoré
vzniknú nezávisle od vojnového stavu ako dôsledok použitia vojnových nástrojov znepriatelenou stranou alebo z
faktu, že sú k dispozícii vojnové nástroje, ako dôsledok niektorého z týchto rizík, akty politického násilia,
povstania, iné občianske nepokoje a použitie jadrovej energie.
2.3 Poisťovateľ je oslobodený od povinnosti poskytnúť plnenie, ak mohol poistenec predpokladať vznik poistnej
udalosti už pri uzatváraní poistnej zmluvy, alebo ak ju poistenec úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti zavinil.
2.4 V prípade odstúpenia od zmluvy kvôli tehotenstvu a všetkým s ním spojenými ťažkosťami a ochoreniami.
3. HODNOTA POISTENIA, POISTNÁ SUMA, SPOLUÚČASŤ.
3.1 Poistná suma by mala zodpovedať plnej vypísanej hodnote zájazdu (hodnota poistenia). Náklady na výkony,
ktoré nie sú obsiahnuté v zájazde (napr. za doplnkový programy) sú zahrnuté v poistení, ak boli zohľadnené
v sume poistenia. Poisťovateľ ručí do výšky poistenej sumy po odpočítaní spoluúčasti.
3.2 Pri každej poistnej udalosti sa poistený podieľa na likvidácii škody v zmysle spoluúčasti . Toto je stanovené
vo výške 20% na každú poistnú udalosť, pokiaľ nebolo v podmienkach poistenia dohodnuté inak.
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3.3 Poistenie storna je potrebne uzavrieť súčasne so zmluvou o prenájme plavidla, najneskôr však do 7 dní po
uzavretí zmluvy a zároveň najmenej 30 dní pred prvým dňom prenájmu plavidla.

4. POVINNOSTI POISTENCA / POISTENÉHO V PRÍPADE VZNIKU POISTNEJ UDALOSTI
Poistenec / poistený je povinný:
4.1 Oznámiť bezodkladne spoločnosti YACHT-POOL, že došlo k poistnej udalosti a zároveň stornovať cestu na
mieste, kde si ju rezervoval, alebo v prípade, že už cestu nastúpil - u organizátora cesty.
4.2 Poskytnúť spoločnosti YACHT-POOL akúkoľvek vyžiadanú účelnú informáciu a dať k dispozícii všetky
potrebné dôkazové materiály, najmä lekárske potvrdenia o ochoreniach a nehodách.
4.3 Na požiadanie poisťovateľa, zbaviť lekárov povinnosti zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s poistnou
udalosťou, pokiaľ sa dá takejto požiadavke vyhovieť s právnou účinnosťou.
4.4 Ak poruší poistenec / poistený niektorú z povinností, je poisťovateľ zbavený povinnosti poskytnúť plnenie.
5. VÝPADOK SKIPPERA / PRERUŠENIE CESTY
Poisťovateľ poskytne odškodnenie:
5.1 nákladov storna v prípade nevyužitia jachty z niektorého zo závažných dôvodov uvedených v bode 1.5
podmienok a v prípade, že loď nebolo možné opätovne prenajať ďalšiemu klientovi (na základe potvrdenia od
chartrovej spoločnosti).
5.2 za nevyužitú časť nákladov za prenájom v prípade, že charter musel byť predčasne ukončený z dôvodov
uvedených v boe 1.5 a pokračovanie chartru nebolo možné. Toto pravidlo sa uplatňuje v prípade výpadku
skipera ak nebolo možné za neho nájsť adekvátnu náhradu.

Uplatňuje sa rakúske právo. Miesto jurisdikcie Salzburg.
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