POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 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 52 000
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.

