Pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23,
186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 3433 (dále též „pojistitel“)

Produkt: Pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce
Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty ve Smluvních podmínkách pro pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce (zájemce o
přistoupení k pojištění), které jsou k dispozici na webových stránkách Boatsafe z.s. (www.boatsafe.cz), jenž je pojistníkem.
O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění finanční ztráty vzniklé pojištěnému následkem částečného nebo úplného propadnutí kauce, kterou pojištěný složil u pronajímatele plavidla nebo
zprostředkovatele nájmu plavidla.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce
Předmětem pojištění je finanční ztráta vzniklá pojištěnému následkem částečného
nebo úplného propadnutí kauce, kterou pojištěný složil (ať už hotovostním či
bezhotovostním způsobem) u pronajímatele plavidla nebo zprostředkovatele nájmu
plavidla.
K propadnutí kauce musí dojít v důsledku poškození či zničení plavidla nebo jeho
vybavení pojištěným nebo ztráty plavidla nebo jeho vybavení v souladu se
smlouvou o nájmu plavidla.
Pojistnou hodnotou se rozumí hodnota složené kauce (popř. součtu kaucí za loď a
doplňkové plachty) ve prospěch vlastníka nebo pronajímatele plavidla.
Pojištění se sjednává na první riziko, pojistitel tedy neuplatní podpojištění.
Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje na finanční ztrátu vzniklou v příčinné souvislosti se škodami
vzniklými:
û na příslušenství a vybavení plavidla uloženém mimo plavidlo (tato výluka
neplatí pro pomocný člun plavidla, jeho přívěsný motor a jeho příslušenství),
û na osobních věcech posádky,
û na nákladu umístěném na plavidle nebo v plavidle,
û pádem přes palubu, ztrátou nebo odcizením odnímatelných součástí a
příslušenství plavidla, pokud nebyly řádně upevněny ke konstrukci plavidla,
û odcizením plavidla, které je uloženo na souši,
û úmyslně (včetně svévole nebo škodolibosti) pojištěným nebo posádkou
plavidla,
û při plavbě v oblasti, pro kterou nebylo plavidlo schváleno,
û při plavbě pod vedením osoby, která nemá k vedení plavidla příslušnou
způsobilost,
û při plavbě v oblasti, pro kterou nemá vůdce plavidla příslušná oprávnění,
û tím, že plavidlo před svým vyplutím nebylo způsobilé k plavbě,
û vichřicí nebo krupobitím, jestliže ke škodě došlo v době, kdy bylo plavidlo
dočasně mimo provoz (drydock); toto však neplatí, pokud bylo plavidlo
odstaveno kvůli poruše nebo nehodě,
û při překonávání přehrad, jezů a propustí,
û chybnou konstrukcí, chybným zhotovením nebo vadným materiálem,
û následkem stáří nebo zanedbáním či nedostatečnou údržbou,
û na laku plavidla, pokud zároveň nedošlo k jiné škodě, za kterou je pojistitel
povinen poskytnout pojistné plnění; za jinou škodu se považuje i hloubkové
poškození horní vrstvy trupu plavidla (např. laminát, karbon, bakelit, gellcoat,
kov, dřevo aj.),
û na doplňkových plachtách (spinaker, genaker, code zero), není-li v potvrzení
o pojištění uvedeno jinak; tato výluka neplatí pro celoroční pojištění pro
profesionální skippery a jednorázové pojištění závodu,
û poškozením nebo zničením plavidla během jeho dopravy po souši, jeho
nakládky a vykládky,
û v souvislosti s prováděním oprav plavidla,
û plavbou celistvým ledem (proražením ledu),
û detonací výbušniny nebo jakoukoli válečnou zbraní,
û poškozením nebo zničením, za které je dodavatel nebo jiný smluvní partner
odpovědný podle právního předpisu nebo smlouvy, včetně odpovědnosti za
vady (záruky),
û pokud se osoba, která pronajaté plavidlo vede nebo obsluhuje, odmítla bez
zřetele hodného důvodu, podrobit na výzvu příslušníka policie nebo jiné
oprávněné osoby zkoušce na přítomnost alkoholu nebo omamné nebo
psychotropní látky,
û pokud osoba vedoucí plavidlo řídí pod vlivem alkoholu nebo omamné nebo
psychotropní látky,
û pokud by vzniklá škoda byla způsobena v příčinné souvislosti s tím, že se
plavidlo pohybovalo v prostoru, kde probíhají válečné operace, vojenská
cvičení.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pojistné krytí je omezeno zejména:
ǃ sjednanou pojistnou částkou,
ǃ výkladovými ustanoveními Smluvních podmínek pro pojištění finanční ztráty
v důsledku propadnutí kauce.
Další omezení v pojistném krytí jsou uvedena ve Smluvních podmínkách pro
pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce.
Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
ü Pojistitel poskytne pojistné plnění v České republice bez ohledu na to, kde
k propadnutí kauce došlo.
Jaké mám povinnosti?
Pojištěný je povinen zejména:
- Dbát na to, aby pojistná událost nenastala a pokud již škoda nastane, aby se
nerozšiřoval její rozsah.
- Provozovat plavidlo v souladu s právními předpisy země, kde se plaví.
- Bezodkladně nahlásit vznik škodní události způsobem uvedeným ve Smluvních
podmínkách pro pojištění finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce.
- V případě pojistné události předložit potřebné doklady v českém nebo anglickém
jazyce.
Další povinnosti jsou uvedené ve Smluvních podmínkách pro pojištění finanční
ztráty v důsledku propadnutí kauce.
Kdy a jak provádět platby?
Platba pojistného je prováděna v okamžiku sjednání pojištění platební kartou
prostřednictvím platební brány na stránkách pojistníka nebo bankovním
převodem na účet pojistníka.
Kdy pojistné krytí začíná a končí?
- 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.
- Pojistné krytí končí:
o uplynutím posledního dne pojištění nebo ukončením pronájmu plavidla,
podle toho, co nastane dříve;
o vyčerpáním zvolené pojistné částky;
o celoroční pojištění končí okamžikem uplatnění nároku na pojistné plnění.
Jak mohu pojištění vypovědět?
Pojištění lze vypovědět:
- U celoročního pojištění písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne přistoupení k
pojištění s osmidenní výpovědní dobou.
Dále lze od pojištění odstoupit:
- Odstoupením od pojištění z důvodu storna smlouvy o pronájmu plavidla.
- Odstoupením od pojištění ve lhůtě 14 dnů od jeho vzniku.
Zánik pojištění je dále definován ve Smluvních podmínkách pro pojištění
finanční ztráty v důsledku propadnutí kauce.

www.boatsafe.cz

