Pojištění plavidel

Informační dokument o pojistném produktu
Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.

Produkt: Pojištění plavidel

V tomto dokumentu si můžete přečíst shrnutí nezbytných informací o Pojištění plavidel. Uvedené informace nejsou z důvodu rozsahu dokumentu
kompletní. Podrobné informace se dozvíte v předsmluvní informaci a v podmínkách pojištění. Konkrétní nastavení Vašeho pojištění naleznete
v pojistné smlouvě.

O jaký druh pojištění se jedná?
Produkt Pojištění plavidel chrání rekreační plavidla proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou živelní pohromy, havárie, úmyslná poškození
nebo krádeže. V případě pojištění odpovědnosti chrání proti škodě nebo jiné újmě způsobené provozem rekreačního plavidla, kterou je pojištěný
povinen nahradit jiné osobě.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Konkrétní limity pojistného plnění naleznete
ve vaší pojistné smlouvě.

Škody Vám neproplatíme zejména v případě:
v případě, že plavidlo vedla osoba bez příslušného
oprávnění
že byly způsobeny následkem požití alkoholu
nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek
pokud byla škoda způsobena úmyslně pojištěným,
vůdcem plavidla nebo posádkou plavidla

Pojištění rekreačního plavidla
Předmětem pojištění je malé plavidlo, námořní jachta
nebo obytný člun včetně jeho obvyklého příslušenství
a výbavy
Máte pojištěno vždy:
Živelní události
Odcizení
Vandalismus
Havárii
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem rekreačního plavidla
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost
pojištěného k náhradě újmy způsobené provozem
malého plavidla nebo námořní jachty
Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu
rekreačního plavidla
Z pojištění se hradí kauce propadlá ve prospěch
pronajímatele plavidla z důvodu škody na pronajatém
plavidle, která byla zaviněna nedbalostí pojištěného,
skippera nebo posádky

Z pojištění rekreačního plavidla Vám pojistné plnění
dále nevyplatíme:
na škodách způsobených při plavbě v oblasti,
pro kterou plavidlo nebylo schváleno
na škodách způsobenými následkem stáří nebo
konstrukční vadou plavidla nebo jeho zanedbané
či nedostatečné údržby
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem rekreačního plavidla nevyplatíme
pojistné plnění dále, pokud:
byla škoda způsobena provozem plavidla členům
posádky plavidla
Z pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu
rekreačního plavidla nevyplatíme pojistné plnění dále:
pokud byla kauce stržena neoprávněně, tj. v případě
škody, za kterou pojištěný není odpovědný

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Na škodě se podílíte částkou, které se říká spoluúčast.
Spoluúčast se ujednává a odečítá od výše přiznaného
pojistného plnění.

Kde je moje pojištění platné?
Pojištění rekreačního plavidla se sjednává pro Českou republiku nebo Evropu a Středozemní moře.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla se sjednává pro Evropu a Středozemní moře.
Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla se sjednává pro Evropu a Středozemní moře.

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění musíte především:
• uvádět vždy pravdivé a úplné informace, na které se Vás ptáme
Během trvání pojištění musíte zejména:
• platit včas a v plné výši částku, kterou jsme si ujednali
• co nejdříve nás informovat o jakékoliv změně údajů uvedených v nabídce na uzavření pojistné smlouvy
Při škodě musíte především:
• bez zbytečného odkladu nám oznámit škodní událost a poskytnout všechny dokumenty a informace, které si vyžádáme

Kdy a jak platit?
Pojistné lze uhradit buď najednou (jednorázové pojistné v případě sjednání pojištění na dobu určitou) nebo pravidelně
za jednotlivá časová období (v případě sjednání pojištění na dobu neurčitou).
Platba pojistného bude provedena formou bankovního převodu nebo hotově.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění je možné sjednat na dobu neurčitou i určitou.
Pojištění začíná:
• dnem uvedeným ve smlouvě jako počátek pojištění
Pojištění může skončit zejména:
• uplynutím pojistné doby
• upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce na zánik pojištění a nebude-li pojistné zaplaceno
ani v dodatečné lhůtě

Jak mohu pojištění ukončit?
Pojištění můžete předčasně ukončit zejména:
• jeho výpovědí:
- do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi
- do 3 měsíců od nahlášení škody z tohoto pojištění, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi
- k poslednímu dni ročního pojistného období, které je uvedené ve smlouvě jako výroční den, výpověď nám musí být doručena
		 nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, jinak pojištění zanikne až ke konci dalšího pojistného období
• dohodou s námi
• odstoupením od pojistné smlouvy
Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány v podmínkách pojištění nebo v občanském zákoníku.

