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Vychutnajte si ten pocit,
keď máte zabezpečené 

  to najlepšie možné poistenie!
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Plachetnice Motorové jachty Katamarány
a člny

Charterové plavby Superjachty

Ponúkame poistenie šité na mieru pre vaše

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

tel.: + 421 (0)2 - 52 96 08 77
Mobil: + 421 (0)905 / 724 554 

vaclav.mach@imidjex.sk

http://www.imidjex.sk/sluzby/poistenie.html



Výhody
poistenia Pantaenius
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Ako dôležité pre vás
je mať pocit  istoty...

...byť správne pochopený?
Pri dojednávaní poistenia Pantaenius budete jednať s odborníkmi na poistenie jácht, 
nie s  anonymnými agentmi call centra. Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť, že dobre 
rozumieme potrebám moreplavcov a majiteľov motorových člnov. Dobre vám 
poradíme a navyše vám dáme mnoho tipov, ako predchádzať škodám, ako zabezpečiť 
bezpečnú prevádzku lode, ako postupovať pri jej zazimovaní atď.

... vedomie, že ste poistený u najobľúbenejšieho   
poskytovateľa poistenia lodí?

Naše poistenie využíva už viac ako 80 000 majiteľov plavidiel, ktorí v nás vložili svoju 
dôveru. Staňte sa aj vy klientom našej poisťovne a čerpajte výhody najspoľahlivejšieho 
poistenia na trhu. Podmienky nášho poistenia sú jasné, spravodlivé a transparentné, 
a preto pre vás bude ľahké sa rozhodnúť, čo presne vám vyhovuje. Pre nás nie je nič 
problémom.

...byť finančne zabezpečený?
Ak si svoju jachtu poistíte v našej spoločnosti,dohodnete  si s nami sumu, ktorú od nás 
obdržíte v prípade totálnej škody. Potom už sa nemusíte ničoho báť. Naše poistenie 
vás ochráni pred finančnou stratou a prípadne vám umožní kúpu nového, rovnako 
kvalitného plavidla.

...mať istotu, že v núdzovej situácii nezostanete bez pomoci?
Sme tu pre vás, kedykoľvek nás budete potrebovať. V naliehavých prípadoch 
sa môžete obrátiť na našich odborníkov 24 hodín denne. Sme pripravení vám 
kedykoľvek poskytnúť svoje rady a odborné skúsenosti, ale aj kontakty našich 35 000 
spolupracovníkov z celého sveta. Vo vážných situáciách sme pripravení podniknúť 
okamžité kroky na zabránenie ďalších škôd.

...ušetriť peniaze?
Za desiatky rokov svojho pôsobenia na trhu poistenia jácht sme načerpali jedinečné 
skúsenosti s oceňovaním plachetníc a motorových člnov.Ponúkame najvýhodnejšie 
ceny poistenia na trhu pre členov rôznych asociácií vodných športov, pre vybrané 
oblasti plavby a pre celú radu typov lodí. S nami môžete naozaj ušetriť.
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Havarijné poistenie plavidla 
– vaše výhody

Spoľahlivé všeobecné poistenie

Podmienky nášho havarijného poistenia zahŕňajú nielen poistenie 
samotného plavidla, ale aj jeho vybavenie a príslušenstvo v prípade 
krádeže, požiaru, zásahu vyššej moci, potopenie, zaplavenie, 
uviaznutie na plytčine, zrážky, pirátstvo a iných prípadov.

Poistné plnenie bez zrážok

Dohodneme sa s vami na pevnej poistnej sume, ktorá vám bude 
vyplatená v prípade totálnej škody, a to bez akýchkoľvek zrážok 
zohľadňujúcich skutočnú hodnotu poisteného majetku. To vám 
umožní kúpu plavidla rovnakých kvalít.

Žiadne ďalšie náklady pre vás

V prípade totálnej škody, lúpeže, škody pri preprave, požiaru, zásahu 
blesku, poškodenie osobného majetku a mnohých ďalších udalostí 
vám nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Nové za staré

Ak je vaša plavidlo poškodené a jeho oprava sa nezaobíde bez nových 
dielov, môžete z poistenia Pantaenius čerpať náhradu čiastočných 
škôd až do výšky dohodnutej poistnej sumy. Poistné plnenie bude 
vyplatené bez zrážok zohľadňujúcich skutočnú hodnotu poisteného 
majetku.

Vytiahnutie lode? Žiadny problém!

V prípade nutnosti vytiahnutia lode alebo likvidácia vraku zaručujeme 
neobmedzené poistné krytie bez ďalších nákladov pre vás.

Náklady na technickú prehliadku

Ak so svojím plavidlom uviaznete na plytčine, môžete z poistenia 
čerpať náklady na nevyhnutnú technickú prehliadku bez ďalších 
výdavkov pre vás a bez ohľadu na to, či bude uznané nejaké 
poškodenie.

€€

Nové

Staré
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Opustenie  plavidla

Opustenie plavidla z dôvodu ohrozenia života alebo kritického stavu 
fyzického zdravia bude považované za predmet poistného krytia, 
pokiaľ plavidlo nebude nájdené do troch mesiacov od tejto udalosti.

Chyby konštrukcie  a vady materiálu

V prípade poistného nebezpečenstva bude poistenie Pantaenius plne 
kryť následné škody vzniknuté v dôsledku chýb konštrukcie alebo vád 
materiálu, rovnako ako opotrebenie vzniknuté bežným používaním. 
Výnimkou sú iba škody na dieloch, ktorých sa závada priamo týka.

Preprava a skladovanie  lode

Poistná ochrana zahŕňa pozemnú a riečnu prepravu vášho plavidla 
vrátane jeho vytiahnutia a spustenia na vodu, uskladnenia v zimnom 
období, pobyt v lodenici a v opravovni.

Rýchla  pomoc v núdzi

Náklady na pomoc v núdzových situáciách, kryjúce napr. odtiahnutie 
lode do najbližšej lodenice alebo dopravenie paliva či náhradných 
dielov, sú hradené do celkovej výšky 5000 eur.
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Poistenie zodpovednosti  za škodu 
– vaše výhody

Spoľahlivé všeobecné poistenie

Poistenie kryje škody na zdraví a hmotné  majetkové škody vzniknuté 
kdekoľvek na svete. Vzťahuje sa aj na poistné udalosti členov posádky 
(napr. Kapitána a ďalších členov posádky).

Nenahradí vám tretia strana spôsobené škody?

Ak škodu na vašom plavidle spôsobí tretia strana a vám sa nepodarí 
získať žiadne odškodnenie, napr. V dôsledku platobnej neschopnosti tejto 
strany, bude škoda uhradená z poistenia zodpovednosti vášho plavidla.

Spustili ste záchranný systém? Žiadny strach!

Ak omylom spustíte záchranný systém, napr. EPIRB, alebo DSC, 
poistenie Pantaenius pokryje súvisiace náklady na hľadanie plavidlá 
a poskytnutie pomoci.

Vyplatíme za vás

V prípade zabavenia vašej jachty na príkaz úradov zaplatí spoločnosť 
Pantaenius kauciu až do výšky 100 000 eur.

Poistenie kapitána

Podmienky poistenia zodpovednosti jachty automaticky zahŕňajú 
aj kapitána prenajatého alebo charterového motorového člna alebo 
plachetnice.

Plno zážitkov z regát

Naše poistenie zodpovednosti štandardne kryje aj riziká spojené s 
účasťou na regatách.

Ochrana proti neoprávneným nárokom

Automatickou súčasťou poistenia je aj krytie nákladov za obhajobu v 
prípade neoprávnených nárokov tretích strán.

€
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Doplnkové športové vybavenie

Predmetom poistného krytia sú aj škody vzniknuté v dôsledku používania 
člnov a vybavenia na vodné športy tvoriacich súčasť vášho plavidla.

Znečistenie vody

Poistenie sa vzťahuje aj na škody vzniknuté napr. v dôsledku 
znečistenia vody vrátane podzemnej vody.

 



Pobočky spoločnosti Pantaenius 

IMIDJEX, spol. s r.o.  • Pribinova 32 • 821 09 Bratislava 
Tel.: +421 2 5296 0877 · Mobil +421 905 724 554
vaclav.mach@imidjex.sk

Rakúsko
Pantaenius Yachtversicherungen GmbH
Am Heumarkt 7 • 1030 Vienna 
Tel.: +43 1 710 92 22 • Fax +43 1 710 92 22 13
monaco@pantaenius.com

Veľká Británia
Plymouth · Tel.: +44 1752 22 36 56
info@pantaenius.co.uk

Dánsko
Skive · Tel.: +45 97 51 33 88
info@pantaenius.dk

Švédsko
Malmö · Tel.: +46 40 20 66 60
info@pantaenius.se

USA
New York · Tel.: +1(914) 381-2066
Newport · Tel.: +1(401) 619-1499
Annapolis · Tel.: +1(443) 569-7995
usa@pantaenius.com

Nemecko
Hamburg · Tel.: +49 40 37 09 10
yacht@pantaenius.com

Monako
Monaco · Tel.: +377 97 70 12 00
info@monaco.pantaenius.com

Španielsko
Palma de Mallorca · Tel.: +34 971 70 86 70
info@pantaenius.es

Austrália
Sydney · Tel.: +61-(0)2-9936 1670
info@pantaenius.com.au
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Pantaenius Yachtversicherungen GmbH

FN 189404 k HG Vídeň DVR 2109590 ATU 4868 7504

Údaje o poisťovateľovi
Pantaenius Yachtversicherungen GmbH je poisťovateľ / viacnásobný agent zapísaný v registri 
sprostredkovateľov poistenia 990 pod číslom 101512G03.
Tieto údaje je možné overiť na http://versicherungsvermittler.bmwa.gv.at.
Pantaenius Yachtversicherungen GmbH má oprávnenie vyberať poistné.

Ombudsman a dozorné orgány
V prípade názorových nezhôd medzi vami a spoločnosťou Pantaenius, alebo medzi vami a poisťo-
vateľmi preberajucími riziko poistných produktov Pantaenius môžete využiť služby nasledujúceho 
orgánu: Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien, www.bmwa.gv.at



V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho poistného 
krytia alebo v prípade záujmu o osobnú cenovú ponuku 

volajte na naše telefónne číslo

tel.: +421 (0)905 / 724 554

alebo píšte na e-mail:

vaclav.mach@imidjex.sk

http://www.imidjex.sk/sluzby/poistenie.html


