Poistenie skippera,
posádky a rizík
vyplývajúcich z prenájmu lodí.
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Poistenie zodpovednosti skippera.
Prečo uzavrieť poistenie zodpovednosti skippera od YACHT – POOL ?
Ako skipper ste zodpovedný za škody, ktoré spôsobíte iným osobám (členom posádky), vrátane škody
na ich majetku - a to celým vašim majetkom.
- vaše súkromné poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva zodpovednosť vyplývajúcu z aktivít kapitána, alebo
posádky.
- neviete, v akom rozsahu je cudzia loď skutočne poistená. Veľmi často je poistné krytie obmedzené len na určitú
hodnotu lode, ktorá môže byť veĺmi nízka v porovnaní s neobmedzenou osobnou zodpovednosťou. Často sú
zahrnuté iba určité vymenované škody, napríklad iba škody vzniknuté pri kolízii atď.
- neviete, či je loď vôbec poistená a či bolo poistné uhradené včas. To môže mať za následok, že poisťovateľ nie
je povinný poskytnúť plnenie a vy nemáte žiadnu poistnú ochranu!
- lode, ktoré sa plavia pod cudzou vlajkou sú spravidla poistené v zmysle poistných podmienok platných v zahraničí
a zmluva je v jazyku danej krajiny. Vy prakticky nie ste schopní posúdiť rozsah skutočnej poistnej ochrany.
- žiadne iné povinné poistenie zodpovednosti za škodu vlastníka jachty nepokrýva škody, ktoré vznikli na prenajatej
lodi v dôsledku „hrubej nedbanlivosti“ skippera. YACHT - POOL pokrýva zodpovednosť za škodu ako následok
hrubej nedbanlivosti !
YACHT - POOL ponúka istotu v štyroch smeroch:
- poistené je nielen riziko zodpovednosti kapitána, ale aj riziko zodpovednosti každého člena posádky.
- poistenie je účinné v prípade oprávnených nárokov na náhradu vecných škôd alebo, škody vyplývajúcej zo zranení poškodených osôb, ktoré sa nachádzajú mimo lode. Nezabudnite, že najmä v prípade zranenia alebo úmrtia
osôb môže ísť veľmi rýchlo o veľmi vysoké čiastky. Vyberte si preto dostatočne vysokú sumu krytia, lebo v zásade
ručíte neobmedzene!
- poistenie je účinné v prípade oprávnených nárokov členov posádky .To je dôležité preto, lebo bežné povinné
poistenie zodpovednosti za škodu spravidla nezahŕňa krytie nárokov medzi spolupoistenými. „Spolupoistení“ sú v
zásade všetky osoby, ktoré sa oprávnene nachádzajú na lodi. Pre vás je dôležité, aby aj toto riziko bolo výslovne
zahrnuté v poistnej zmluve.
- poistenie je účinné aj v prípade oprávnených nárokov vlastníka jachty za vecné škody, ktoré vzniknú na jachte
samotnej z hrubej nedbanlivosti. Škody, ktoré vzniknú z hrubej nedbanlivosti spravidla nie sú zahrnuté v žiadnom
havarijnom poistení (ostatné škody sú spravidla pokryté havarijným poistením a vaša spoluúčasť je stanovená výškou kaucie). Pre škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou (nie pre ostatné druhy škôd!) je spoluúčasť poisteného
pri YACHT - POOL poistení 2.550 EUR za poistnú udalosť. „Hrubá nedbanlivosť“ môže byť ale elastický pojem,
najmä, keď o nej rozhoduje zahraničný súd, čo je v prípade prenájmu lode v zahraničí veľmi pravdepodobné. Preto
je aj toto vaše riziko pokryté v podmienkach poistenia YACHT-POOL.

Úrazové poistenie skippera.
Prečo uzavrieť úrazové poistenie skippera od YACHT - POOL?
Toto poistenie pokrýva všetky úrazy, ktoré poistené osoby utrpeli pri prevádzke jachty v zmysle Všeobecných podmienok úrazového poistenia a Zvláštnych podmienok poistenia YACHT – POOL .
- bez ohľadu na vlastné alebo cudzie zavinenie, kryje úrazové poistenie náklady spojené s invaliditou a prechodnými následkami úrazov, v zmysle podmienok poistenia YACHT – POOL (poistenie zodpovednosti za škodu sa nedá
uplatniť v prípade, ak sa nedá preukázať zavinenie a tiež ak úraz zavinil rodinný príslušník poškodeného).
- v prípade invalidity môžu mať ﬁnančné následky úrazu zásadný význam pre zabezpečenie existencie.
- bežné úrazové poistenie sa obvykle nevzťahuje na „športy s vyššou mierou rizika“.
- v prípade bežného úrazového poistenia vzniká nárok na plnenie len vtedy, ak skutočne dôjde k úrazu.
- pri bežnom úrazovom poistení sú náklady na zachraňovanie stanovené vo výške niekoľko tisíc EUR, čo pre jachtárov nie je dostačujúce.
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- na rozdiel od bežného poistenia plnenie nastáva aj vtedy, ak nikto neutrpel úraz, iba ste sa dostali do krízovej
situácie na mori a museli ste privolať pomoc, aby ste predišli úrazom.
- náklady na záchranu v prípade krízovej situácie uhrádzame podľa vybranej poistnej sumy až do výšky 60 000
EUR, a to aj vtedy, ak nikto neutrpel úraz. Tieto medzery v rozsahu poistného krytia poistenci často podceňujú.
Veď iba málokto vie, že záchranársky vrtuľník môže stáť až 15 000 EUR za hodinu a že náklady na záchranu u
bežného poistenia za týchto okolností nie sú ani zďaleka dostačujúce alebo ich poistenie neuhrádza vôbec, v
prípade, že nikto neutrpel úraz, napríklad preto, že všetky osoby sa podarilo úspešne zachrániť. Ale my plníme aj
v tomto prípade!
- úrazové poistenie skippera platí na celom svete!

Poistenie kaucie za charter .
Prečo uzavrieť poistenie kaucie za charter od YACHT – POOL?
Každý skúsený skipper vie, ako rýchlo sa naruší harmónia posádky v nepríjemných situáciách, keď on
sám, alebo iný člen posádky spôsobí škodu a všetci sú povinní ju nahradiť. Posádka, ktorá bola pred nástupom na charter jednotná, je zrazu nejednotná v názore, prečo majú všetci platiť za škodu, ktorú spôsobil len jeden
- a to najčastejšie sám skipper, ktorému táto povinnosť vyplýva zo zodpovednosti kapitána lode. Samozrejme, že
tieto prípady viedli k tomu, že kapitáni, vedomí si vlastnej zodpovednosti, požadovali poistenie tohto osobného
rizika.
- toto poistenie kaucie platí nielen pre jeden konkrétny prenájom, platí neobmedzene na obdobie jedného roka, na neobmedzený počet chartrov, na celom svete!

Poistenie následnej škody za charter .
Prečo uzavrieť poistenie následnej škody za charter od YACHT – POOL ?
Existuje riziko, že na prenajatej lodi spôsobíte škodu a loď sa nebude prevádzkyschopná k termínu
nasledujúceho prenájmu, a pretože vám zo zákona alebo nájomnej zmluvy vyplýva povinnosť nahradiť
škodu vzniknutú výpadkom prenájmu.
- poistenie následnej škody pokrýva oprávnené regresné nároky na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku výpadku
prenájmu, a to od štvrtého dňa nasledujúceho prenájmu vo výške do 13 000 EUR.

Poistenie odstúpenia od nájmu.
Prečo poistenie odstúpenia od prenájmu od YACHT- POOL?
Ak kapitán nemôže nastúpiť na plavbu, napr. pre chorobu alebo ochorenie člena rodiny, a plavba sa
z tohto dôvodu musí zrušiť, uhradíme vám náklady pripadajúce na kapitána a posádku (po odpočítaní
20 % za spoluúčasť).
- ak člen posádky nemôže nastúpiť na plavbu, pre chorobu alebo ochorenie člena rodiny uhradíme vám alikvótnu
časť nákladov za dotknutého člena posádky (po odpočítaní 20 % za spoluúčasť).
- ak kapitán nie je schopný viesť loď a nepodarí sa za neho obstarať žiadnu primeranú náhradu a preto sa plavba
musí predčasne prerušiť, nahradíme vám náklady za nevyužitú časť prenájmu.
- ak si loď rezervovali spoločne dve osoby a jedna osoba nie je schopná nastúpiť na plavbu, druhá osoba je oprávnená odstúpiť od prenájmu.

Podeľte si náklady s posádkou !
Nevidíme dôvod nato, aby sa na lodi všetci dobre bavili a len jeden – kapitán niesol za všetko zodpovednosť. Bude správne a výhodnejšie ak náklady
za poistné rozdelíte na všetkých členov posádky. Tak získate istotu a vytvoríte si priateľský vzťah s posádkou.
Na ďalšie otázky vám radi odpovieme v YACHT – POOL agentúre.
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Kapitán a posádka sú vystavení mimoriadnym rizikám, ktoré bežné poistenie pokrýva len nedostatočne alebo
vôbec.
YACHT –POOL ako jeden z najväčších poisťovateľov jácht analyzoval tieto medzery v poistnom krytí.
S cieľom poukázať na skutočné problémy a riziká kapitána sme vytvorili špeciálne poistnie, ktoré tieto riziká skutočne pokryjú.
Jednotlivé druhy poistení, ktoré zodpovedajú vašim potrebám možete uzatvoriť nezávisle a takisto aj vypovedať.
Sami si tiež volíte výšku poistného krytia.
Pre všetky YACHT – POOL poistenia platí:
Prenajmite si loď AKÚ CHCETE, KDE CHCETE, KOĽKOKRÁT CHCETE A NA AKO DLHO CHCETE!
Celý postup je jednoduchý. Na stránke www.yacht-pool.sk nájdete znenie kompletných poistných zmlúv a poistný
formulár (žiadosť).
Označte jednotlivé poistné služby a formulár nám elektronicky odošlite. Po úhrade poistnej sumy (uvedenej vo
formulári) na náš účet obdržíte potvrdenú poistnú zmluvu. Vaše poistenie je platné na jeden kalendárny rok od
dňa, ktorý si sami zvolíte (okrem poistenia storna konkrétneho prenájmu).
Formulár je možné zaslať aj faxom , alebo poštou.
Šťastnú plavbu želá
Dr. Friedrich Schöchl
YACHT-POOL International
Germany

Ing. Zuzana Ballaschová
YACHT – POOL International
agentúra pre SR

POISTÍME AJ VAŠU LOĎ!
Zákonné a havarijné poistenie lodí a hausbootov.
www.yacht-pool.sk

YACHT - POOL International
Agentúra pre SR
Mierová 179
821 05 Bratislava
tel: ++421/ 2 / 43 63 66 92
tel./fax: ++421/ 2 / 4333 0808

www.yacht-pool.sk

Informácia:
V tejto informačnej brožúre nájdete iba príklady dôležitých bodov poistnej ochrany. Kompletné aktuálne platné
podmienky poistenia YACHT – POOL nájdete na stránkach www.yacht-pool.sk alebo v YACHT POOL agentúre.
foto: Dano Veselský
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