POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA ZRUŠENÍ Chartru
Speciálnípodmínky a popisy rizikspolečnosti YACHT-POOL pro charterovésportovní
plavidla 1306-CZ platné pro občany EU
1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1.1. Pojistitel nahradí následující:
1.2. Náklady na zrušení Chartru, které je pojištěnecpovinenuhradit, resp. které uhradil
charterovéspolečnosti.
1.3. Pojistitel je povinenposkytnoutplněnípodle výše uvedeného článku 1, pokudse v
některémze závažných případů uvedených níže dá důvodněpředpokládat, že pojištěnec
nebude způsobilývycestovat nebo pokud by bylonepřiměřenépředpokládat, že pojištěnec
začne nebo dokončí plavbu podlepůvodního plánu:
1.4. V případě úmrtí, vážného úrazu nebo vážnéneočekávané nemoci, pokud je nutná
hospitalizacepojištěnce, jeho manžela, resp. manželky, jeho dětí, sourozenců v
trváníminimálně 2 dny a v případě úmrtí rodičepojištěnce.
2. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
2.1 Pojistitelnenípovinenposkytnoutplnění v následujícíchpřípadech:
2.2 Za vystavení rizikůmválky, občanskéválky nebo událostem podobným válce a za
vystavení tím rizikům, které bez ohledu na to, zda je vyhlášenválečný stav nebo nevyplývají z
nepřátelského použití vojenské techniky nebo z přítomnosti vojenské techniky. Rovněž za
vystavení rizikůmvyplývajícím z politického násilí, povstání nebo jinéhoobčanského
konfliktu nebo z jaderné energie.
2.3 Pojistitel je osvobozen od povinnosti poskytnoutplnění,
pokudpojištěnecmohlpředmětnoupojistnouudálost v
doběuzavřenípojistnésmlouvydůvodněpředvídat nebo pokudbylapojistnáudálostzpůsobena
buď úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním, resp. jednánímpojištěnce.
2.4 Rovněž je z krytí vyloučenynásledující: zrušení z důvodutěhotenství nebo z
důvodujakýchkolivkomplikací a onemocnění v souvislosti s ním.
3. HODNOTA POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA, spoluúčast
3.1 Pojistnáčástkaodpovídá uvedené ceněChartru. Náklady na služby a aktivity navíc
NEJSOU zahrnuty v pojistnéčástce. Pojistitel poskytuje plnění do výše pojistnéčástky mínus
spoluúčast.
3.2 Pojištěnec je povinenuhraditspoluúčastpři každé pojistnéudálosti. Pokudnení dohodnuto
jinak, tato spoluúčast je pevněstanovenave výši 20 procent.
3.3 Pojištěnínákladů na zrušení Chartreuseuzavírásoučasně s charterovýchsmlouvou, avšak
nejpozději 7 dní od uzavřenícharterovésmlouvy a alespoň 30 dní předprvnímdnemcharterové
plavby.
4. POVINNOSTI POJIŠTĚNÍ PŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTECH
Pojištěnec je povinenprovéstnásledující:
4.1 Neprodleněinformovatspolečnost YACHT-POOL o tom, že nastala pojistnáudálost a
souběžnězrušit plavbu / zájezd u společnosti, kde si plavbu rezervoval, nebo pokudjiž plavba

začala, u organizátora zájezdu.
4.2 Poskytnoutspolečnosti YACHT-POOL všechny relevantní požadované informace a
předložitvšechnypotřebné doklady a záznamy, zejménalékařskézprávy, resp. posudky
týkajícíse nemocí, úrazů nebo vedlejšíchúčinkůočkování.
4.3 Zbavitlékařů povinnosti zachovávatlékařskétajemství v souvislosti s pojistnouudálostí,
pokud to vyžaduje pojistitel a pokudlzetétožádostivyhovět v souladusezákonem.
4.4 Pokudpojištěnec poruší kteroukoliv z výše uvedených povinností, pojistitel bude
osvobozen od povinnosti poskytnoutpojistnéplnění, ledaže by dotčené porušení
nebylozpůsobenoúmyslnýmjednáním či hrubou nedbalostí. Pokudbylo porušení způsobeno
hrubou nedbalostí, pojistitel je přesto stále povinenposkytnoutpojistnéplnění, pokuddotčené
porušení nemá vliv na vznik povinnosti pojistnéhoplnění, které je pojistitelpovinenposkytnout
ani na stanovení jeho výšky.
5. ZTRÁTA skipper
Pojistitel nahradí následující:
5.1 Náklady vyplývajícíze zrušení splatné charterovéspolečnostize strany pojištěnce,
kterévzniknou z důvodu nevyužití jachty v důsledkujednohoze závažných důvodů uvedených
v odstavci 1.5 v případě, že loď nebylaposkytnuta k dispozicijinému klientovi. (Vyžaduje
sepotvrzenícharterovéspolečnosti).
5.2 Nevyužitá částnákladů na charter připředčasnémpřerušení plavby v důsledkujednohoze
závažných důvodů uvedených v odstavci 1.5, pokudpokračovánícharterové plavby nebylo
možné. Toto pravidlo se použije pouzetehdy, pokudbyladůvodempřerušeníztrátaskippera,
přičemžnebylo možné zajistitnáhradníhoskippera.
6. VÝPLATA POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Po definitivním doložení a vyčíslení konkrétníhopojistnéhoplnění, které je
pojistitelpovinenposkytnout musí býtpojistnéplněnívyplacenévelhůtědvoutýdnů.
7. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
Použije serakouský zákon o pojistnýchsmlouvách. Místempříslušnosti je Vídeň, Rakousko.
Použije serakouskýprávnířád.

