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Příslušného poskytovatele pojištění pro každý pojistný produkt naleznete ve své nabídce. Tento souhrn základního obsahu našich
pojištění vám nabízí úvodní přehled (ne úplnou prezentaci). Komplexní informace o produktu - takzvané smluvní ustanovení - jsou
obsaženy v pojistných dokumentech (přihláška, pojistný certifikát, dodatečné dohody, informace pro spotřebitele a pojistné podmínky).

 
Upozorňujeme, že tento přehled nenahrazuje žádné rady ani přečtení smluvních podmínek

POJIŠTĚNÍ PROFESIONÁLNÍHO SKIPPERA
Následující část je platná pro všechny pojistné produkty.

Co je třeba vzít v úvahu?
! Pojištění se vztahuje na použití pronajatého
plavidla (pokud není dohodnuto jinak) na vodní
sporty (dále jen "jachta"), které je pronajaté na
základě písemné smlouvy o pronájmu a použity
pro soukromé účely.
! Pojištěncem musí být skipper.

Co není pojištěno?
Nemůžeme pojistit všechny myslitelné případy.
Jinak bychom museli požadovat podstatně vyšší
pojistné. Proto jsme z pojistného krytí vyloučili
některé případy, například:
✘ Poškození v důsledku úmyslného jednání;
✘ Poškození, které vznikne při účasti na
závodech motorových člunů
✘ Použití vlastní lodě.

Kde jsem pojištěn?
✔ Chartrové pojištění je obecně platné na celém
světě kromě Austrálie, USA, Kanady a Nového
Zélandu. Krytí pro výše uvedené země je možné
na požádání.

Kdy a jak platím?
● Pojistné se platí při sjednání pojištění.

Jaké jsou mé povinnosti?
●  Pojistné plaťte včas a v plné výši, abyste
neohrozili své pojistné krytí.
●  Na otázky v žádosti o pojištění je třeba
odpovědět pravdivě a úplně.
●  Dejte nám vědět, pokud při nabídce nebo
později v průběhu trvání smlouvy dojde ke
změnám vašich původních dat.

V případě poškození:
●  O každé pojistné události nás okamžitě
informujte.
●  Jste povinni, pokud je to možné, odvrátit a
zmírnit hrozbu poškození.

Kdy začíná a končí pojistné krytí?
●  Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v
pojistné smlouvě. Upozorňujeme, že pojistné krytí
začíná až po zaplacení pojistného
●  Smlouva se neprodlužuje automaticky, končí
bez oznámení o zrušení

Jak mohu zrušit smlouvu?
●  Vy i my máme navíc právo na předčasné
ukončení smlouvy.



 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PROFESIONÁLNÍHO SKIPPERA

Co je pojištěno?
✔ Cílem pojištění odpovědnosti skippera za
škodu je prozkoumat nároky z odpovědnosti
uplatněny proti vám, uspokojit oprávněné nároky
a odvrátit neoprávněné nároky vyplývající z
používání pronajatého plavidla na vodní sporty.
✔ Pojištění odpovědnosti skippera je subsidiární
t.j. jiné pojištění, zejména pojištění
zodpovednosti za škodu způsobenou při výkonu
vodních sportů se uplatňují přednostně před
tímto pojištěním.
✔ Pojištění pokrývá hlavní rizika odpovědnosti v
soukromém praktikování vodních sportů s
pronajatým rekreačním plavidlem. Patří sem
například následující škody:
✔ Škody, které jako skipper pronajaté jachty
způsobíte třetím osobám nebo jejich majetku.
✔ Majetková škoda na samotné pronajaté jachtě
je pojištěna výlučně z důvodu hrubé nedbalosti.
Hrubá nedbalost je definována soudním
rozhodnutím nebo výslovným stanoviskem
pojistitele. Dohodnutá pojistná částka může
představovat až 10 milionů eur. Skutečnou
částku najdete na svém pojistném certifikátu.
✔ Dále je dohodnuto, že částky do výše 100 000
EUR, které musí být pojištěncem zaplaceny v
zahraničí, budou vyplaceny předem, z důvodu
uplatnění kauce.

Co není pojištěno?
✘ Poškození majetku pronajaté jachty v
důsledku nedbalosti nebo bez zavinění skippera
není pojištěno, protože v takovém případě je
kryté havarijním pojištěním jachty nebo
pojištěním charter depozitu.

Existují nějaké omezení pojistného krytí?
! Poškození motoru, pokud je způsobeno
nesprávným zacházením;
! Škody hradíme do výše sjednané pojistné
částky. Při každé jednotlivé pojistné události se
zohledňuje dohodnutá spoluúčast.

Jaké povinnosti mám v případě poškození?
● Škody z odpovědnosti je třeba okamžitě hlásit
kapitánovi přístavu, podle pokynů kapitána
přístavu i policii.
●  Jakékoliv škody také okamžitě nahlaste
chartrové společnosti (managerovi báze).
● Informujte se a respektujte zákony a postupy
dané země, které vyplývají z nehody (pojistné
události).
●  Informujte nás urychleně o vzniku pojistné
události elektronicky (info@yacht-pool.sk).
Pomozte s likvidace pojistných událostí. Doložte
všechny požadované podklady a informujte nás
o všech řízeních a právních krocích, které byly v
souvislosti s pojistnou událostí podniknuty.



 
POJIŠTĚNÍ PROFESIONÁLNÍHO SKIPPERA PRO PŘÍPAD NEHODY

 

Co je pojištěno?
✔ Pojištěný je skipper. Pojištění se vztahuje na
všechny nehody na palubě pronajatého plavidla
a pomocného člunu, které mají dopad na
legitimní posádku lodi. Platnost začíná vstupem
na palubu a končí opuštěním plavidla.
✔ K pojistnému krytí dochází, když pojištěný
utrpí újmu na zdraví v důsledku události na
palubě. Pojištění se vztahuje na následující
případy:
✔ Záchranné práce - již v případě seriózního
podezření na nehodu
✔ trvalé následky
✔ smrt

Co není pojištěno?
✘ Nehody pojištěnce způsobené úmyslným
trestným činem
✘ Nehody, které se nestanou na palubě.

✘ Osoby, které potřebují trvalou péči a jsou ve
velké míře odkázány na cizí pomoc.
✘ Psychicky nebo mentálně nemocné osoby,
jejichž zdravotní porucha je taková závažná, že
vyžadují ústavní péči nebo stálý dohled.

Existují nějaké omezení pokrytí?
! Nehody způsobené ztrátou vědomí, jakož i
mozkovými příhodami, epileptickými záchvaty
nebo jinými záchvaty.
! Nehody způsobené přímo či nepřímo válkou
nebo událostmi občanské války.

Jaké povinnosti mám v případě poškození?
●  Pojištěnec musí okamžitě konzultovat s
lékařem, plnit jeho příkazy. Informovat nás
obratem o nehodě, která by mohla mít za
následek pojistné plnění.

 
POJIŠTĚNÍ CHARTER DEPOZITU PRO PROFESIONÁLNÍHO SKIPPERA

 
 Co je pojištěno?

✔ Pojištěny jsou nároky chartrové společnosti
vůči pojištěnému, pokud nese odpovědnost za
škodu způsobenou na pronajatém plavidle.
✔ V případě škody odpovídá pojistitel do výše
škody, nejvýše však do výše pojistné částky
uvedené v pojistné smlouvě. Maximální pojistná
částka je depozit dohodnutý v chartrové
smlouvě.

Co není pojištěno?
✘ Riziko regaty je vyloučeno, pokud to nebylo
dohodnuto zvlášť.
✘ Poškození motoru a převodovky způsobené
bez vnějšího zavinění nebo chybnou manipulací
není pojištěno.

Existují nějaké omezení pojistného krytí?
! Spoluúčast za jednu pojistnou událost je 5% z
depozitu, nejméně však 50 €.
! Pokud byla škoda způsobena hrubou
nedbalostí, je možné provést snížení pojistného
plnění podle rozsahu hrubé nedbalosti.

Jaké povinnosti mám?
● Pojistná částka depozitu nesmí být nižší než
depozit dohodnutý v chartrové smlouvě, jinak je
pojištěnec podpojištění. V takovém případě je
pojistné plnění kráceno.



 
POJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÝCH ŠKOD PRO PROFESIONÁLNÍHO SKIPPERA

 

Co je pojištěno?
✔ Pojištění kryje finanční ztráty, které utrpí
vlastník nebo charterového společnost na jachtě
pronajaté pojištěncům, v případě, že jachtu
nelze použít na další charter z důvodu zaviněné
škody způsobené skipperem nebo jeho
posádkou.
✔ Pokrytý je i pozdní návrat z důvodu počasí
(silný vítr s nárazovým větrem nad 7 BFT.) Nebo
pozdní návrat z důvodu úrazu, nehody nebo
akutní hospitalizace.
✔ V případě škody odpovídá pojistitel do výše
způsobené škody, nejvýše však do výše 25 000
EUR.

Co není pojištěno?
✘ Riziko regaty je vyloučeno, pokud to nebylo
dohodnuto zvlášť.

✘ Odstávky plavidla v důsledku poškození
motoru a převodovky nejsou pojištěny.
✘ Škody nezpůsobené nájemcem nebo jeho
posádkou (vyšší moc, např. blesk)

Existují nějaké omezení pojistného krytí?
! V případě pozdního návratu jachty z důvodu
náhodného úrazu, povětrnostních podmínek
nebo v případě akutního onemocnění s
hospitalizací nebude účtována žádná
spoluúčast. Ve všech ostatních případech první
3 dny výpadku nejsou hrazeny.

Jaké povinnosti mám v případě poškození?
●  Jako podmínku pro vyřízení pojistných
událostí požadujeme doklady, ve kterých je
popsána událost a důvod vzniku práva na
náhradu škody. (Viz pojistné podmínky).



Co je pojištěno?
✔ Storno poplatek, který musí zaplatit skipper v
případě zrušení cesty nebo nedostavení se k
pobytu.
✔ Pokud dojde ke zrušení cesty pro všechny
členy posádky z důvodu výpadku skippera, jsou
pojištěny veškeré náklady všech cestujících -
jsou li uplatněny a stanoveny v podmínkách.
✔ Výdaje skippera mohou být pojištěny a musí
být výslovně uvedeny v pojistné smlouvě.
✔ Za určitých podmínek jsou pojištěny i náklady
na zpáteční cestu a z nich vyplývající další
náklady.
✔ Pojištění důvody neschopnosti nastoupit na
dohodnutou plavbu mohou být:
✔ Smrt nebo vážné onemocnění pojištěného,   
manžela / manželky nebo blízkého příbuzného,
✔ Vážné poškození majetku pojištěného,   které
vyžaduje jeho přítomnost.
✔ Pojistnou částku najdete na pojistném
certifikátu. Musí odpovídat pojistné hodnotě celé
pojištěné cestovní služby.

Co není pojištěno?
✘ Události způsobené přímo či nepřímo válkami
nebo událostmi občanské války, politickým
násilím, nepokoji, občanskými nepokoji nebo
jadernou energií.
✘ Pokud je důvodem storna chartru těhotenství
pojištěného  a všechny s tím související potíže a
nemoci.

 
POJIŠTĚNÍ ODSTOUPENÍ OD NÁJMU - STORNO PRO PROFESIONÁLNÍHO SKIPPERA

✘ Zrušení nebo přerušení cesty ze strany členů
posádky není pojištěno.

Existují nějaké omezení pojistného krytí?
! Pojistitel je osvobozen od povinnosti platit
plnění, jestliže byl pojištěnec schopen předvídat
pojistnou událost v době uzavření pojištění (před
onemocněním) nebo pokud byla způsobena
pojištěncům úmyslně.
! Pokud pojištěnec způsobil škodu hrubou
nedbalostí, je pojistitel oprávněn snížit její plnění
úměrně k závažnosti zavinění pojištěnce.
! Hradíme až do výše sjednané pojistné částky
se spoluúčastí 20%.

Jaké povinnosti mám?
●  Pojištění musí být uzavřeny současně s
chartrovou smlouvou, nejpozději do 7 dnů po
uzavření chartrové smlouvy a ne méně než 30
dní před prvním dnem chartru.
●  Pojistná částka nesmí být nižší než pojistné
náklady, jinak se jedná podpojištění. V takovém
případě může být plnění kráceno.

V případě pojistné události
● Charter okamžitě zrušte v rezervační kanceláři
nebo v agentuře a vyžádejte si potvrzení.
●  Na vyřízení reklamace požadujeme doklady
prokazující příčinu a výšku žádosti o platbu,
zejména lékařské potvrzení.


