INFORMACE PRO KLIENTA (ZÁJEMCE O PŘISTOUPENÍ K POJIŠTĚNÍ)
Pojištění Boatsafe: pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group uzavřela s pojistníkem Boatsafe z.s., rámcovou pojistnou smlouvu pro výše uvedený pojistný
produkt a nabízí Vám možnost k tomuto pojištění přistoupit.
Předtím, než k pojištění přistoupíte, ujistěte se, že máte všechny potřebné informace. Tento dokument je určen k tomu, aby Vás seznámil s podstatnými skutečnostmi, které potřebujete znát, než se rozhodnete k pojištění přistoupit. Zároveň
zde najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se pojištění. Kompletní informace o pojištění však najdete ve „Smluvních podmínkách pro pojištění finanční
ztráty v důsledku propadnutí kauce“, které jsou součástí tohoto dokumentu.
1. Základní informace
Pojistitel:
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
IČO 63998530,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3433
Adresa sídla společnosti: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika
Adresa pro zasílání korespondence: P. O. BOX 28, 664 42 Modřice
Webové stránky: www.cpp.cz
Klientská linka: 957 444 555
Email: info@cpp.cz
(dále také „pojišťovna“ nebo také „pojistitel“)
Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojišťovny je umístěna na webových stránkách www.cpp.cz v sekci O společnosti / Profil / Zpráva o solventnosti a finanční situaci.
Dohled nad činností pojišťovny provádí Česká národní banka, se sídlem
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, webové stránky: www.cnb.cz.
„Pojistníkem“ se rozumí osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou
smlouvu.
Pojistníkem je spolek: Boatsafe z.s.,
IČO 08809682,
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 72955
Adresa sídla společnosti: Na Žvahově 401/22, Hlubočepy, 152 00 Praha
5, Česká republika
Adresa pro zasílání korespondence: Čimická 818/86a, 182 00 Praha 8,
Česká republika
Webové stránky: www.boatsafe.cz
Klientská linka: +420 723 025 025
Email: info@boatsafe.cz
„Pojištěným“ se rozumí osoba, na jejíž majetek nebo jiný oprávněný
zájem se pojištění vztahuje.

2. Jaké pojištění Vám nabízíme?
Nabízíme Vám pojištění kauce složené v prospěch pronajímatele lodě proti jejímu částečnému či úplnému propadnutí.
Toto pojištění bylo vytvořeno na míru speciálně tak, abychom Vám mohli nabídnout širokou pojistnou ochranu za přiměřenou cenu s rychlým a jednoduchým
způsobem likvidace případných škodních událostí.
3. Je pro Vás nabízený produkt vhodný?
Produkt pojištění kauce proti propadnutí odpovídá Vašim požadavkům a potřebám, pokud si přejete získat pojistnou ochranu pro případ, kdy Vám pronajímatel
lodě odečte z Vámi složené kauce částku odpovídající škodě, kterou jste způsobili na pronajaté lodi.
Pojištění je určeno pouze pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území ČR,
podnikající fyzické osoby se sídlem na území ČR či právnické osoby zapsané v
obchodním rejstříku ČR.
Jednorázová varianta Dovolená je pro Vás vhodná, pokud si pronajímáte loď maximálně jednou za rok. Pojištění je platné po celou dobu pronájmu lodě, maximálně však 30 dní, a je vázané na pronájem konkrétní lodě. V rámci této varianty
je možné sjednat pojištění doplňkových plachet.

Celoroční varianta Jachtař je pro Vás vhodná, pokud jste neplaceným vůdcem
plavidla a současně si pronajímáte více lodí opakovaně během jednoho roku.
Pojištění je platné po celou dobu pronájmu, maximálně však 30 dní na jeden
pronájem, a není vázané na pronájem konkrétní lodě. Pojištění sjednané v rámci
této varianty zaniká uplynutím sjednané doby pojištění (1 rok), nebo uplatněním
nároku na pojistné plnění podle toho, co nastane dříve. V rámci této varianty je
možné sjednat pojištění doplňkových plachet.
Celoroční varianta Profík je pro Vás vhodná, pokud jste placeným vůdcem plavidla a současně si pronajímáte více lodí opakovaně během jednoho roku. Pojištění je platné po celou dobu pronájmu, maximálně však 30 dní na jeden pronájem,
a není vázané na pronájem konkrétní lodě. Pojištění sjednané v rámci této varianty zaniká uplynutím sjednané doby pojištění (1 rok), nebo uplatněním nároku
na pojistné plnění podle toho, co nastane dříve. Tato varianta obsahuje v základu
pojištění doplňkových plachet.
Jednorázová varianta Regata je pro Vás vhodná, pokud si pronajímáte loď za
účelem účasti v amatérských závodech v jachtingu. Pojištění je platné po celou
dobu pronájmu, maximálně však 30 dní, a je vázané na pronájem konkrétní lodě.
Tato varianta obsahuje v základu pojištění doplňkových plachet.
4. Co pro Vás znamená, že se přistoupením k pojištění stáváte pojištěným, ale nikoliv pojistníkem?
Přistoupením do pojištění se nestáváte smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), proto nemáte práva a povinnosti, které se vztahují pouze k pojistníkovi, zejména nemůžete pojistnou smlouvu měnit. Vaše pojištění však lze ukončit
v případech uvedených v bodech 11. a 12. níže v této části Informace pro klienta.
Kompletní výčet možností zániku pojištění naleznete ve „Smluvních podmínkách
pro pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce“.
5. Jaká je charakteristika a územní rozsah pojištění?
Pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce nabízí pojistnou ochranu
finanční ztráty na penězích, která by Vám jako pojištěné fyzické nebo právnické
osobě vznikla ve sjednané době trvání pojištění v případě částečného či úplného
propadnutí kauce v souladu se smlouvou o nájmu plavidla.
Pojistitel poskytne pojistné plnění v České republice bez ohledu na to, kde ke
škodě na věci došlo.
6. Jaký je výčet pojistných událostí a pojistných nebezpečí, které jsou
pojištěním kryty?
Pojistnou událostí se rozumí finanční ztráta způsobená oprávněným částečným
nebo úplným propadnutím kauce ve prospěch vlastníka nebo pronajímatele plavidla, ke kterému došlo v době trvání pojištění, s nímž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v rozsahu „Smluvních podmínek pro pojištění
finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce“.
7. Jaké jsou limity tohoto krytí?
Limitem pojistného plnění je zvolená pojistná částka, způsob jejího určení je
uveden ve „Smluvních podmínkách pro pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce“.
Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele. Další podrobnosti jsou uvedeny ve
„Smluvních podmínkách pro pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce“.
Dostupné pojistné částky jsou uvedeny na internetových stránkách pojistníka
(www.boatsafe.cz)
8. Jaké jsou výluky z pojištění?
Výluky z pojištění jsou skutečnosti, které omezují Vaše pojistné krytí a jsou vždy
uvedeny ve „Smluvních podmínkách pro pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce“, kterými se Vaše pojištění řídí.
Na co se pojištění nevztahuje, se také dozvíte v informačním dokumentu o pojistném produktu (IPID).
9. Jaká je výše, způsob a doba placení pojistného?
Pojistné je poplatek za službu. Jeho výše souvisí s rozsahem zvoleného pojištění
a s ohodnocením rizika. Výše pojistného pro konkrétní variantu pojistného krytí
je uvedena na internetových stránkách pojistníka, v případě přistoupení k pojištění pak na potvrzení o pojištění.
Pojistné se sjednává jako jednorázové.
Jednorázové pojistné se platí najednou za celou zvolenou dobu pojištění.
Pojistné je splatné před počátkem pojištění a hradí se platební kartou prostřednictvím platební brány na stránkách pojistníka nebo bankovním převodem na
účet pojistníka.

www.boatsafe.cz

10. Jaká je doba trvání pojištění, včetně dne začátku a konce pojištění?
K pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce lze přistoupit:
a)	jednorázově, tj. na dobu shodnou s dobou pronájmu lodě (nejdéle
však na 30 dní), nebo
b)
na 12 měsíců.
Pojištění vzniká k datu uvedeném v potvrzení o pojištění, nejdříve však okamžikem vystavení tohoto potvrzení pojistníkem a jeho předání pojištěnému.
Podmínkou vzniku pojištění je zaplacení pojistného. Pojištěný musí k pojištění
přistoupit nejpozději do okamžiku převzetí plavidla pojištěným, jinak je pojištění
neplatné.
11. Kdy pojištění zaniká?
Pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce zaniká:
•	písemnou výpovědí pojištěného nebo pojistitele do dvou měsíců od přistoupení k pojištění,
•	uplynutím posledního dne pojištění nebo ukončením pronájmu plavidla
podle toho, co nastane dříve;
•
vyčerpáním zvolené pojistné částky;
•
celoroční pojistné končí okamžikem uplatnění nároku na pojistné plnění;
•
v případě prokazatelného storna smlouvy o pronájmu plavidla.
Kompletní výčet možností zániku pojištění naleznete ve „Smluvních podmínkách
pro pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce“.
12. Kdy můžete odstoupit od pojištění?
U celoročního pojištění v souladu s ustanovením § 1846 a § 2808 občanského
zákoníku v případě obchodu na dálku (například online nebo telefonicky), Vám
umožňujeme odstoupit od pojištění bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů
od přistoupení k pojištění.
Oznámení o odstoupení od pojištění lze zaslat e-mailem na info@boatsafe.cz
nebo podat telefonicky na lince +420 723 025 025.
13. Jak můžete postupovat při uplatnění práva na pojistné plnění?
V případě vzniku škodní události nahlásíte tuto skutečnost pojistníkovi, který je zároveň administrátorem pojistných událostí, telefonicky na lince +420 723 025 025
nebo e-mailem na info@boatsafe.cz. Vznik škodní události můžete nahlásit i samostatnému likvidátorovi pojistných událostí e-mailem na bibova@platinum.cz.
14. Jakým způsobem je určena výše pojistného plnění?
Výše pojistného plnění je určena „Smluvními podmínkami pro pojištění finanční
ztráty v důsledku propadnutí kauce“, kterými se sjednané pojištění řídí.

15. Jaké důsledky ponesete v případě porušení povinností vyplývajících z pojištění?
Pojistitel má právo snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo porušení
povinnosti vyplývající z pojištění na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění.
Povinnosti, které se na Vás vztahují, naleznete ve „Smluvních podmínkách pro
pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce“.
16. Jak můžete postupovat při vyřizování stížností a soudního a mimosoudního řešení sporů?
Stížnost ohledně konkrétního pojistného produktu nebo jednání pojišťovny
či pojistníka lze podat písemně, telefonicky nebo e-mailem anebo osobně
na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny uvedeném na webových stránkách www.cpp.cz/obchodni-mista/.
Se stížnostmi se můžete obrátit rovněž na Českou národní banku, která plní funkci dohledu v pojišťovnictví.
Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud nebo řešit spory
s pojišťovnou mimosoudně. V případě soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu.
Je-li pojištěným ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní
inspekce (www.coi.cz) nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven
(www.ombudsmancap.cz).
Byla-li pojistná smlouva uzavřena on-line (prostřednictvím internetové stránky
nebo jiného elektronického prostředku), má spotřebitel možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít platformu
pro řešení spotřebitelských sporů on-line, dostupnou na http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.
17. Jaké právo je rozhodné pro Vaše pojištění a v jakém jazyce s Vámi
budeme komunikovat?
Pojištění se řídí právním řádem České republiky a spory z ní vyplývající řeší soudy
České republiky, pokud mezinárodní smlouva nebo předpisy Evropské unie nepřikazují závazně něco jiného.
„Smluvní podmínky pro pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce“
a veškeré dokumenty související s pojištěním obdržíte v českém jazyce a ve stejném jazyce s Vámi budeme komunikovat během doby trvání pojištění.
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