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POISTENIE KAUCIE ZA PRENÁJOM PLAVIDLA 

 
Špeciálne poistné podmienky spoločnosti YACHT-POOL 

platné pre hobby skiperov (s výlukou profesionálnych), prenajatých (chartrovaných 
rekreačných) plavidiel platné pre občanov EU. Poistenie trvá 12 mesiacov 

 
(informatívny preklad originálnych záväzných podmienok 1306AT-SK) 

 
1.  PREDMET POISTENIA 

 
1.1  Ak je chartrová spoločnosť oprávnená žiadať  náhradu od poistenej osoby, za škodu ktorá nastala na 
prenajatom  plavidle (na základe chartrovej zmluvy), poisťovateľovi vzniká povinnosť náhrady škody, avšak len 
do maximálnej výšky, určenej v poistnej zmluve, ktorú skipper uzavrel so spoločnosťou Yacht-Pool. Spoluúčasť 
za každú poistnú udalosť predstavuje 5 % kaucie, najmenej však 50 eur. 
 
1.3  Požadovaná výška poistenia kaucie nesmie byť nižšia ako suma uvedená v zmluve o prenájme. 
 
1.4  Poistenie kaucie nezbavuje povinnosti zložiť kauciu v báze (maríne) vo výške určenej chartrovou 
zmluvou . 
 
2.  POISTENÉ OSOBY 
 
Poistnú ochranu poskytuje poisťovateľ skipperovi ako poistencovi a oprávnenej posádke ako spolupoisteným 
osobám. 
 
3.  LIKVIDÁCIA ŠKODY 
 
Ako doklad o vzniku škody je potrebné predložiť: 
- faktúru / účet v origináli 
- doklad o uhradení platby 
- podrobný popis priebehu a rozsahu škody. Tento popis musí potvrdiť svojim podpisom skipper a všetci 
členovia posádky 
- zmluvu o prenájme (kópiu) 
- zoznam členov posádky (kópiu) 
 
 
4.  VYLÚČENIE POSKYTNUTIA PLNENIA  
 
4.1  Poisťovateľ je oslobodený od povinnosti poskytnúť plnenie, ak vznikla poistná udalosť úmyselným 
konaním alebo z hrubej nedbanlivosti. Poistenie kaucie nie je platné v prípade účasti plavidla na regate (možnosť 
použitia špeciálneho jednorázového poistenia pre regaty).   
 
4.2  Poistenie kaucie neplatí pre skipperov, ktorí organizujú samostatne za odplatu nájomné plavby, alebo 
skiprujú plavbu za peňažnú alebo inú odplatu (možnosť uplatnenia špeciálneho poistenia profes. skiperov). 
 
4.3  Poškodenia motora,  prevodovky a spinakera nie sú zahrnuté v poistení. 
 
4.4  Pri odovzdávaní jachty (check out) má skipper nárok na písomné potvrdenie zástupcu chartrovej 
spoločnosti, že loď odovzdal v bezchybnom stave. Dodatočné pohľadávky chartrovej spoločnosti voči klientovi 
na uplatnenie náhrady škody z depozitu nebudú akceptované. 
V ostatných záležitostiach platia ustanovenia zákona o poistných zmluvách. Uplatňuje sa rakúske právo. 


