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Produkt: 115 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou plavidla

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel
– CK1 a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel – CK2.
O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť prevádzkovateľa alebo vlastníka plavidla za škodu spôsobenú inému na zdraví a/alebo na majetku prevádzkou plavidla.

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu
spôsobenú prevádzkou plavidla s dĺžkou nad 20 m inému.
Poistenie sa vzťahuje na:
 škody na zdraví a náklady pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví
alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou plavidla,
 škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou
veci z plavidla,
 ušlého zisku.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Vojnové lode alebo akékoľvek lode používané k vojenským účelom
a v jachtárskych školách,
 škody na potravinách, finančnej hotovosti a cennostiach
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosťou,
 škody spôsobené pri pretekoch a súťažiach každého druhu, ako aj
pri oficiálnych prípravných jazdách k pretekom a súťažiam,
 poistná ochrana sa nevzťahuje na zodpovednostné nároky zo škôd
na inej lodi alebo na veciach nachádzajúcich sa na inej lodi spôsobených únikom kvapalín, plynných látok alebo chemikálií, pokiaľ sa
tak nestalo bezprostredným následkom zrážky poistenej lodi s touto
inou loďou,
 škody, za ktoré poistený zodpovedá na základe zmlúv prepravných,
komisionálnych, príkazných, skladovacích, uschovacích, zasielateľských alebo zmluvy o dielo, škody vyplývajúcej z vlečenia vodných
lyžiarov, vodných parašutistov a osobnú zodpovednosť za vodné
lyže a parašutistov,
 škody spôsobené osobou, ktorá plavidlo prevádzkuje alebo používa bez príslušného oprávnenia - všeobecne uznávaný doklad o
kvalifikácii, pokiaľ je takéto oprávnenie podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov k tomu potrebné.
Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený v príslušných VPP,
CK, prípadne v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!
!

Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisťovni
nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho časti.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v príslušných
VPP, CK, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na územie Európy. Poistenie zodpovednosti za škodu sa týka poistných udalostí, ktoré nastanú v európskych vodách v „oblasti
povolenej plavby“ stanovené pre konkrétne plavidlo.
 Poistná ochrana platí pre príslušnú oblasť povolenej plavby, uvedenú v lodnom technickom preukaze alebo teste lode.
 Poistenie sa vzťahuje i na škody vzniknuté na poistenom plavidle v dobe obvyklého pobytu mimo vodu, napríklad dočasné vyradenie z prevádzky,
v zálohe v čase zimy, opravy, vrátane vytiahnutia kotiev a spustenia lode na vodu. Poistenie sa však nevzťahuje na škody spôsobené zavinením
subjektu zaoberajúceho sa opravou alebo uskladnením.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej činnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiť, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť meno takej poisťovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa starať o údržbu poistených vecí,
• dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie.
Povinnosti poisteného, resp. poistníka v prípade poistnej udalosti:
• bezodkladne oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkoľvek poistnej udalosti,
• vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• všetky doklady, ktoré súvisia s opravou poškodeného plavidla a sú nevyhnutné pre vyčíslenie výšky škody (rozpis prevedenej práce, použitý materiál),
• kópie oprávnení k riadeniu plavidla osoby, ktorá plavidlo riadila.
• v prípade poškodenia cudzieho majetku, stretu dvoch plavidiel alebo krádeže zápis prístavnej polície vrátane zápisu o prehliadke plavidla (na území
SR: Štátna plavebná správa a polícia).
Upozornenie: Úplný zoznam povinností je uvedený v príslušných VPP, CK, prípadne v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
•
•
•

Poistné je možné platiť v štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
Poistné sa považuje za uhradené po jeho pripísaní na účet poisťovne a to vrátane dane z poistenia.

Kedy začína a končí krytie?
•
•

Poistenie začína nultou hodinou prvého dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
• ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doručením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovňa je povinná doručiť výzvu podľa prvej vety do
jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva doručená poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti,
• ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
•
•
•

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa výšku poistného neoznámila tomu, kto s ňou uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov
pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa
nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
Písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdenná
a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom
poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
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