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Wir beraten Sie als 
 

WIEN  BANKVERBINDUNG  PANTAENIUS ONLINE  
Yachtversicherungen  GmbH 
Gew. Reg. Zl.: 101512G03 
Sitz Wien, FN 189404 k HG Wien 
DVR 2109590, UID ATU 48687504 

Mehrfachagentur. 
Von unseren Versicherern 
sind wir bevollmächtigt, 
Prämien entgegen- 
zunehmen. 

Am Heumarkt 7 
A-1030 Wien 
Tel.: +43-1-710 92 22 
Fax: +43-1-710 92 22 13 

BA-CA AG 
BIC BKAUATWW 
IBAN AT70 1200 0511 0051 1101 

www.pantaenius.at 
info@pantaenius.at 

 
* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group. 



PA N TA E N I U S – PODMÍNKY PRO JACHTING (PYC) 
AT 

– Část A. Pojistné  podmínky pro trup lodi / Strana 2 
– 

 

 

AT
 / 

EN
 / 

PY
C

 0
11

6 

 

 

ČÁST A. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO TRUP LODI 
 

 

§1 Pojištěný majetek  
 

Pojištěna je loď uvedená v pojistné smlouvě, její strojní a technické zařízení, příslušenství a vybavení, čluny, doplňky a přívěsný 
vůz a kolébka trvale patřící k lodi. Osobní majetek na palubě lodi je rovněž pojištěn až do maximální výše 5 000,- EUR na 
jednu pojistnou událost. 

 

§2 Územní příslušnost pojištění 
 

1.  Pojištění je platné pro plavební oblast uvedenou pojistné smlouvě. Pojištění kryje rovněž obvyklý pobyt pojištěného 
majetku na pevnině (např. zazimování v doku) včetně silniční přepravy a spouštění na vodu, stejně jako na předváděcích 
výstavách nebo při předvádění za účelem prodeje. Příležitostné opuštění plavební oblasti je tedy rovněž pokryto, pojistitel 
však musí být neprodleně informován o tomto typu pojistné události. Pojistitel může v těchto případech uplatnit příslušnou 
přirážku k pojistnému. 

 

2.  Viz §4.1 pro přepravu pojištěného majetku. 
 

§3 Rozsah pojistného krytí 
 

Pojistitel nese veškerá rizika, jimž je pojištěný majetek vystaven v průběhu platnosti pojistné smlouvy. 
 

§4 Doplňkové pojistné krytí 
 

1. Přeprava 
 

1. Pro přepravu po souši a po řece a pro přepravu lodi na přívěsu trajektem existuje pojistné krytí v rámci Evropy nebo 
v rámci širší plavební oblasti specifikované v pojistné smlouvě, není-li způsob přepravy nevhodný nebo není-li pojištěný 
majetek řádně naložen a zajištěn. Nepřipevněné součásti jsou pojištěny proti krádeži pouze v případě, že jsou uzamčeny nebo 
řádně zabezpečeny jiným způsobem. 

 

Pro přepravu pojištěného majetku po moři a vzduchem s výjimkou plavby po vlastní ose a pro osobní majetek platí pojistné 
krytí na celém světě. 

 

2.  Pro námořní přepravu samotné pojištěné lodi, existuje-li samostatné pojistné krytí přepravy, platí podmínky této pojistné smlouvy 
dodatečně rovněž pro tuto námořní přepravu. V rámci těchto podmínek neexistuje žádné pojistné krytí pro spoluúčast 
nepřesahující náklady na přepravu. 

 

2. Záchrana, náklady ztroskotání a zmírnění ztráty 
 

Pojistitel uhradí výdaje, zejména za záchranu třetí stranou a asistenční služby, které v přiměřené výši vynaložil pojistník 
v případě škody, aby se zabránilo této škodě nebo se alespoň zmírnila (Všeobecná část E, §5.2), i když byla přijatá opatření 
neúspěšná. Totéž platí pro náklady nezbytné k odstranění vraku a jeho likvidaci. 

 

Tato úhrada nákladů nesmí být odečtena od pojistné částky. 
 

3. Pomoc ve stavu nouze 
 

Nezbytné náklady až do výše 10 000,- EUR budou uhrazeny za asistenci v nouzové situaci, v níž už loď není nadále bezprostředně 
ohrožena v souladu s §3, za odvlečení do nejbližšího místa s možností opravě a dodávky paliva, oleje, baterií a náhradních dílů 
(vyjma nákladů za tyto materiály nebo jejich části). 

 

4. Inspekce po přistání 
 

Nezbytné náklady na inspekci po přistání budou uhrazeny. 
 

5. Náklady na ubytování a zpáteční cestu 
 

Nezbytné náklady na ubytování a zpáteční cestu pro kapitána/skippera, posádku a hosty budou uhrazeny až do výše 5 000,- EUR, 
pokud bude loď podle názoru znalce jmenovaného pojistitelem neobyvatelná v důsledku pojistné události uvedené v části A. Úhrada 
nákladů na ubytování je limitována částkou 150,- EUR na osobu a noc po dobu maximálně 7 dní.  
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V případě nutnosti pobytu v loděnici po dobu delší než 5 dní, výše uvedené částky budou alternativně použity k pronajmutí náhradního 
plavidla po dobu původně plánované cesty. 

 

§5 Výluky z pojištění trupu lodi 
 

Toto pojištění nepokrývá : 
 

1.  Jakoukoliv škodu nebo poškození způsobené vadnou konstrukcí, vadným výrobním postupem, vadným provedením nebo 
materiálovou vadou, běžným opotřebením, korozí, rezivěním a elektrolýzou. Tato výluka platí pouze pro vadné nebo 
opotřebované součásti jako takové; škoda nebo poškození jiných částí způsobené v důsledku vady nebo opotřebení pojištěného 
majetku jsou kryty v rámci rozsahu těchto pojistných podmínek; 

 

2.  Jakoukoliv škodu nebo poškození způsobené obvyklými a nikoliv náhlými povětrnostními vlivy (větrem, deštěm, sluncem, 
sněhem, mrazem), osmózou, hlodavci, hmyzem a hnilobným rozkladem. Tato výluka neplatí při pojistné události způsobené 
potopením, požárem, zkratem nebo zlomením stěžně; 

 

3.  Škodu nebo poškození v důsledku hrubé nedbalosti pojištěné osoby; 
 

4.   Jakoukoliv škodu nebo poškození způsobené nesprávným užíváním či podvodem, aniž by bylo předem sjednáno, že 
pojištění rovněž kryje jiné účely použití než sport nebo zábava (například pronájem lodě bez posádky nebo nájem 
skippera); 

 

5.  Jakoukoliv škodu nebo poškození způsobené krádeží individuálních věcí, aniž by došlo k překonání/vylomení překážky, aniž 
by věci byly vybaveny běžným zařízením proti krádeži, nebo, v případě lodních člunů nebo dalších věcí uložených obvykle 
na palubě, aniž by byly připoutány k lodi nebo jinak připevněny; 

 

6.  Následnou škodu (například ztrátu závodního výkonu, sníženou tržní hodnotu, pokles užitnosti); 
 

7.  Cennosti, klenoty, peněžní nástroje, dokumenty, hotovost a poškození počítačového software, programů nebo 
uložených dat; 

 

8.   Jakoukoliv ztrátu nebo poškození uměleckých a starožitných předmětů, pokud jejich 
individuální hodnota přesahuje 5 000,- EUR; 

 

9. Jakoukoliv ztrátu nebo poškození strojního zařízení, pokud nebyly způsobeny nehodou, ožehnutím, spálením, dýmem, 
zkratem, bleskem, explozí, vyšší mocí, krádeží nebo vandalismem; 

 

10. Jakoukoliv ztrátu nebo poškození způsobené ztrátou nepřipevněných předmětů nebo jejich pádem přes palubu; 
 

11. Ztrátu celé pojištěné lodi krádeží, pokud byla loď umístěna na přívěsu nezabezpečeném proti krádeži. 
 

§6 Spoluúčast 
 

Spoluúčast specifikovaná v pojistné smlouvě platí v případě jakéhokoliv hlášení pojistné události. V případě poškození člunů, 
přívěsů a kolébky je uplatněna spoluúčast 300,- EUR namísto spoluúčasti specifikované v pojistné smlouvě. Spoluúčast nebude 
uplatněna v případě úplné ztráty lodi uvedené v pojistné smlouvě, vloupání, poškození osobního majetku, poškození způsobeného 
požárem nebo bleskem a jakékoliv poškození výlučně připisované třetí straně při nárazu do ukotvené lodi. Spoluúčast se rovněž 
neuplatňuje při poškození připsaném na vrub přepravy (§4.1), záchraně a likvidaci vraku (§4.2), nouzové asistenci (§4.3)), inspekci po 
přistání (§4.4) a neuplatňuje se na ubytovací náklady (§4.5). 

 

§7 Pojistná hodnota = Smluvní fixní hodnota 
 

1.  Pojistnou hodnotou je hodnota nového náhradního zboží (hodnota podobného nového majetku). Hodnota uvedená v tabulce 
je rozhodujícím důkazem pro pojistnou hodnotu (Smluvní fixní hodnota). 

 

2.  Podpojištění je vyloučeno. 
 

§8 Výše náhrady 
 

1.  V případě totální ztráty, včetně celkové ztráty na konstrukcích (nezbytné náklady uvedení do původního stavu převyšují 
fixní hodnotu), bude uhrazena smluvní fixní hodnota podle §7. 
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2.  V případě částečné ztráty budou uhrazeny náklady nezbytné na uvedení do původního stavu beze srážek na základě výměny 
„nové za staré“. Kryty budou rovněž všechny náklady přepravy do nejbližšího vhodného doku a zpět, jež jsou nezbytné v rámci 
pojistné události. 

 

3.  Realizovatelná hodnota kterékoliv ze zbylých položek bude odečtena od výše pojistného plnění podle výše uvedených 
paragrafů 1 a 2. Pojistník se nemůže vyhnout této srážce předložením jakékoliv dodatečné položky k dispozici pojistiteli.  

 

§9 Výplata pojistného plnění 
 

1.  Pojistitel musí co nejrychleji provést šetření za účelem zjištění pojistné události a své povinnosti vyplatit pojistné plnění a 
v případě kladného uzavření musí bez průtahů vyplatit pojistné plnění. 

 

2.  V případě speciálně ujednaného pojištění proti krádeži a zneužití a podvodu je pojistné plnění splatné nejdříve dva měsíce 
po oznámení pojistné události. Když je zjištěno, kde se ukradený majetek nachází, je pojistník povinen vzít si svůj majetek 
zpět, nepřesáhla-li doba mezi nahlášením pojistné události a možností pojistníka přijmout svůj majetek zpět dva měsíce. 

 

3.  Jestliže je ve spojitosti s pojistnou událostí vedeno proti pojistníkovi správní šetření nebo vyšetřování z důvodů, jež mohou 
být signifikantní pro žádost o pojistné plnění, pojistitel je oprávněn pozdržet své rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu je 
povinen uskutečnit výplatu pojistného plnění, až do právního vyřešení těchto šetření. 
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ČÁST B. LODNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI TŘETÍCH OSOB  
 

 

§1 Rozsah pojištění  
 

1.  Pojišťovatel zajišťuje krytí pojistníka a spolupojištěných osob v případě, že žádost o pojistné plnění (za tělesný úraz, 
poškození majetku nebo finanční ztrátu) je vystavena vůči těmto osobám třetí stranou jako důsledek pojistné události 
spojené s vlastnictvím a používáním lodi specifikované v pojistné smlouvě podle podmínek zákonného ručení. 

 

2.  Spolupojištěnými osobami jsou: 
 

a)  majitel (není-li tato osoba pojistníkem); 
 

b)  kapitán a členové posádky a hosté nacházející se na palubě lodi se souhlasem pojistníka nebo majitele lodi; 
 

c) jakákoliv osoba používající lodní člun nebo provozující jakýkoliv sport s využitím potřeb pro vodní sporty nebo 
potápění nacházející se v inventáři lodi se souhlasem pojistníka nebo majitele a ve shodě s účelem použití lodi; 

 

§2 Doplňkové krytí 
 

1. Potřeby pro vodní sporty a potápění 
 

Pojistné krytí zahrnuje odpovědnost souvisící s použitím záchranných lodních člunů a provozováním sportu s využitím potřeb 
pro vodní sporty nebo potápění nacházející se v inventáři lodi, za předpokladu, že se tak děje ve shodě s účelem použití lodi. 

 

2. Znečištění vody 
 

Existuje také pojistné krytí přímých či nepřímých důsledků změn fyzikálního, chemického nebo biologického složení vody včetně 
spodní vody (znečištění vody), přičemž, vzhledem ke stavu tohoto znečištění vody, jsou finanční ztráty řešeny stejným způsobem 
jako poškození majetku. 

 

3. Neúmyslná aktivace záchranného zařízení 
 

Existuje také pojistné krytí nákladů na pátrací a záchranné akce v důsledku neúmyslné aktivace záchranného zařízení jako EPIRB nebo 
DSC, když žádné nebezpečí nehrozí, a to za předpokladu, že tyto náklady nemohou být kryty jiným způsobem. 

 

4. Pojistné krytí odpovědnosti skippera (vůdce plavidla) 
 

a)  Existuje také pojistné krytí pod §1.1 pro pojistníka jako fyzickou osobu a členy posádky jako spolupojištěné osoby podle podmínek 
zákonného ručení při pojistné události v souvislosti s nekomerčním použitím lodi, které není specifikováno v pojistné smlouvě 
(včetně záchranných člunů patřících do příslušenství této lodi), která byla pronajata nebo zapůjčena pojistníkovi osobně a kterou 
pojistník obsluhuje jako kipper (Pojistné krytí odpovědnosti skippera). 

 

b)  Pro pojistné nároky vznesené následkem poškození pronajaté nebo zapůjčené lodi a/nebo jejího zařízení, příslušenství a 
vybavení způsobeného pojistníkem nebo spolupojištěnými osobami, bude pojistné krytí odpovědnosti skippera aplikováno 
jen tehdy, když jsou tyto pojistné nároky vzneseny na základě hrubé nedbalosti a když byla tato hrubá nedbalost 
konstatována oprávněnou osobou, soudem nebo ujednáním uznaným pojistitelem. V tomto případě činí pojistníkova 
spoluúčast 2 500,- EUR. 

 

c)  Výplata pojistného plnění může být ve skutečnosti kryta pojištěním odpovědnosti skippera jen tehdy, když výplata nemůže být 
požadována v souladu se kteroukoliv jinou pojistnou smlouvou – zejména když spadá pod jakékoliv pojištění odpovědnosti při 
vodních sportech uzavřené pro pronajatou nebo zapůjčenou loď (subsidiarita Pojistného krytí odpovědnosti skippera). 

 

5. Pojištění nedobytné pohledávky 
 

a)  Existuje také pojistné krytí pro případ, že poškozená osoba utrpí újmu nebo škodu způsobenou třetí stranou a výsledně 
požadovaná částka pojistného plnění nemůže být uplatněna vůči třetí straně. Třetí stranou je v rámci těchto pojistných 
podmínek osoba způsobivší ztrátu nebo škodu, vůči níž byl pojistníkem nebo pojištěnou osobou vznesen nárok na náhradu 
škody podle právně vymahatelného rozsudku vyplývajícího z odpovědnosti za škodu. 
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b) Obsah a rozsah požadavku na pojistné plnění jsou v souladu s rozsahem pojistného krytí v rámci této smlouvy. Pokud jsou 
pojistník nebo spolupojištěná osoba oprávněni vznášet nároky na pojistné plnění, smlouvu musí interpretovat tak, jako by 
byla třetí strana pokryta pojištěním jako pojištěná osoba v rámci těchto Podmínek. 

 

c) Existuje zde pojistné krytí pro úraz osoby či škody na majetku utrpěné pojištěnou osobou, u nichž je třetí strana odpovědná za 
výplatu pojistného plnění na základě zákonných ustanovení soukromého práva. 

 

d)  Pojištění se nevztahuje na ztrátu nebo poškození způsobené záměrně třetí stranou, na ztrátu nebo poškození v hodnotě nižší než 
1 000,- EUR a v případě, že jiný pojistitel (například odpovědnosti za škodu nebo sociálního pojištění) nebo agentura sociálních služeb 
jsou zavázány zajistit plnění. 

 

e)  Podmínkou výplaty pojistného plnění je, že pojištěná osoba obdržela právně vymahatelný rozsudek proti třetí straně před 
soudem (rozsudek, exekuční titul, soudní vyrovnání) nebo notářské vyrozumění o závazku třetí strany. 

 

f)  Pojištěná osoba musí prokázat, že vymáhání bylo neúspěšné nebo že nemá žádné vyhlídky na úspěch. Vymáhání je 
neúspěšné, jestliže nevedlo k plné satisfakci; nemá žádné vyhlídky na úspěch, jestliže třetí strana například učinila v uplynulých 
třech letech místopřísežné prohlášení nebo se nachází na seznamu dlužníků trestního soudu. 

 

g)  Pojištěná osoba je povinna postoupit svou žádost o pojistné plnění třetí straně a předat originální rozsudek nebo exekuční 
titul a další dokumenty vedoucí k pojistné události v rozsahu těchto Podmínek. 

 

h) Třetí strana nemůže získávat z této smlouvy žádné výhody. 
 

§3 Plavební oblast  
 

Pojištění platí pro plavební oblast uvedenou v pojistné smlouvě. Občasné opuštění plavební oblasti je sice rovněž kryto 
pojištěním, pojistitel však musí být informován o této události bez prodlení. V těchto případech může pojistitel uplatnit 
přiměřenou přirážku k pojistnému. Pojistné krytí se exkluzivně rozšiřuje na celý svět v rámci pojistného krytí odpovědnosti 
skippera podle §2.4. 

 

§4 Rozsah pojistného krytí 
 

1.  Mezi pojistitelovy povinnosti patří prošetření otázky odpovědnosti a vyplacení pojistného plnění, které jsou pojištěné nebo 
spolupojištěné osoby povinny přijmout na účet po oznámení nebo schválení pojistitelem, kompromisu přijatém pojistitelem 
nebo soudním rozhodnutí. Pojistitelovou povinností je nadto bránit se proti nepodloženým nárokům. 

 

2.  Pojistitel je oprávněn řešit a/nebo popírat nároky pojistného plnění definované v paragrafu 1 v zastoupení pojištěné osoby 
nebo spolupojištěných osob. Pokud má pojištěná osoba námitky proti uzavření pojistné události, kterou chce pojistitel 
vyřešit uznáním, zaplacením nebo kompromisem, pojistitel neručí za dodatečné výdaje spojené s hlavním sporem, úroky a 
náklady. 

 

3.  Pokud jde o rozsah pojistitelova plnění, pojistná suma specifikovaná v pojistné smlouvě má být pokládána za maximální limit 
pro každou pojistnou událost. Několik škodných událostí vzniklých ve stejném čase a ze stejné příčiny je pokládáno za 
jednu škodnou událost.  Výdaje vzniklé na straně pojistitele jako náklady – včetně nákladů na prevenci a zmírnění ztráty – 
nesmějí být odečteny od pojistné sumy a pojistného plnění. To neplatí pro náklady vyplývající z odpovědnosti za škodu 
uplatňovaných podle US-amerického nebo kanadského práva. V těchto případech budou pojistitelovy výlohy odečteny 
z pojistné částky, i když vznikly v důsledku pojistitelových pokynů. Pojistná suma na škodnou událost, stejně jako celkové 
pojistné plnění za všechny škodné události v průběhu jednoho pojistného roku jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 

 

§5 Výluky z lodního pojištění odpovědnosti třetí strany  
 

Pojištění se nevztahuje na: 
 

1.  Odpovědnost za škodu v důsledku škodné události, k níž došlo, zatímco loď, její záchranné čluny nebo vybavení pro vodní 
sporty: 

 

a)  byly ovládány zodpovědnou osobou, která neměla potřebnou úřední licenci k řízení lodě. Avšak povinnost realizace 
pojistného plnění vůči zbylým pojištěným osobám je nedotčena, když pojistník nebo majitel měl dobrý důvod se 
domnívat, že zodpovědný řidič lodě má příslušnou licenci nebo když loď řídila nepovolaná osoba; 
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b) jsou používány při závodech motorových člunů nebo sdružených závodech, při nichž je jediným cílem dosažení 
maximálních rychlostí; 

 

2.  Odpovědnost za škodu v důsledku škodné události spojené s používáním potápěčské výbavy, pokud osoba používající tuto 
potápěčskou výbavu nevlastní požadovanou potápěčskou licenci. To neplatí pro lekce potápění pořádané členem posádky, 
který je kvalifikovaným instruktorem potápění s příslušnou licencí; 

 

3.  Odpovědnost za škodu uplatňovanou pojistníkem nebo majitelem vůči spolupojištěným osobám za poškození majetku nebo 
finanční ztrátu; 

 

4.  Odpovědnost za škodu za poškození majetku v hodnotě nepřesahující 200,- EUR mezi spolupojištěnými osobami; totéž se 
týká odpovědnosti za škodu vzniklou u spolupojištěných osob uplatňovanou vůči pojistníkovi nebo majiteli; 

 

5.  Odpovědnost za škodu, pokud přesahuje rozsah zákonné odpovědnosti na bázi smluvní nebo separátní dohody; 
 

6.  Odpovědnost za škodu uplatňovanou formou represivní (punitivní) náhrady škody; 
 

7.  Odpovědnost za škodu vůči pojistníkovi nebo majiteli vzniklou v důsledku pracovního úrazu, který utrpěl profesionální člen 
posádky zaměstnaný na lodi. Nicméně, tyto podmínky pokrývají zákonné nároky podle právních předpisů sociálního 
pojištění nebo kterýkoliv jiný pojistitel pracovních úrazů; 

 

8.  Škodu vzniklou z odpovědnosti za znečištění vody (§2.2), pokud je toto znečištění vody způsobeno únikem nebo 
vypuštěním znečišťujících látek do povrchových vod nebo jiným úmyslným působením na povrchové vody, odkapáváním 
nebo odsáváním provozních olejů nebo dalších kapalin z víček palivových nádrží, palivové soustavy nebo z mechanického 
zařízení na lodi nebo na jejích záchranných člunech, úmyslným nerespektováním směrnic, nařízení, rozhodnutí a zákonných 
předpisů o ochraně vody, v důsledku válečných akcí, vzpoury, občanských nepokojů, zásahů vyšších autorit nebo 
zemětřesení. 
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ČÁST C. PODMÍNKY ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ LODNÍHO PERSONÁLU 
 

 

§1 Rozsah pojištění 
 

1. Pojištění se týká nehod a úrazů, k nimž dojde na celém světě v příčinné souvislosti s používáním lodě specifikované 
v pojistné smlouvě a jejích člunů na soukromých cestách a regatách, stejně jako při kotvení, odstavení a používání 
v přístavech, při vyzvedávání z vody a spouštění na vodu, při údržbě a opravách, přestavbách a servisních činnostech. Kryje 
rovněž nehody a úrazy, k nimž dojde během výletu po souši, který nepřesahuje dobu 48 hodin. Také provozování sportu 
s využitím vybavení pro vodní sporty z lodního inventáře, jako plavání, šnorchlování a potápění, je rovněž kryto pojistnou 
smlouvou za předpokladu, že jsou tyto aktivity provozovány v souladu s účelem využití lodi. 

 

2. Toto pojištění rovněž pokrývá nehody a úrazy, k nimž dojde v souvislosti s užíváním jachty, kterou si pojistník pronajal 
nebo vypůjčil a kterou řídí jako skipper, s výjimkou jakékoliv nájemní smlouvy s trváním delším než 2 týdny nebo 
s komerčním účelem pronájmu nebo zahrnující jakékoliv regaty nebo závody. 

 

§2 Pojištěné osoby 
 

1.  Pojištěnými osobami jsou majitel lodi a následující oprávněné osoby: skipper (vůdce plavidla), členové posádky, návštěvníci 
a hosté a neplacené oprávněné osoby provádějící údržbu, servisní práce, vytahování lodi či její spouštění na vodu, přestavby 
a opravy. 

 

2.  V případě, že je pronajatá jachta používána v souladu s výše uvedeným §1. 2, pojištěni jsou pouze pojistník jako skipper 
(vůdce plavidla) a členové jeho posádky. 

 

§3 Předmět pojištění 
 

1.  K nehodě či úrazu dojde v případě, že pojištěná osoba nedobrovolně utrpí újmu na svém zdraví v důsledku působení 
vnějšího vlivu, který násilně a náhle zapůsobí na její tělo (škodná událost – nehoda, úraz). 

 

2.  Za úrazy jsou považovány i následující případy: 
 

a)  v důsledku nepřiměřeného zatížení končetin nebo páteře dojde k vymknutí kloubu nebo k natažení nebo natržení 
svalů, šlach, vazů nebo poškození kloubních pouzder nebo se objeví břišní nebo tříselná kýla. Týká se to i vyhřezlých 
plotének, pokud zde nebylo předběžné poškození nebo degenerace (viz §5); 

 

b)  utonutí nebo smrt v důsledku asfyxie pod vodou. Utonutí se předpokládá v případě, že pojištěná osoba spadla přes 
palubu a do jednoho měsíce nenabyla vědomí; 

 

c) škody na zdraví typické pro potápění jako kesonová nemoc nebo barotrauma, kterými trpí potápěči s licencí 
i potápěči ve výcviku, aniž by přitom byla doložitelná škodná událost. Náklady na veškeré nezbytné ošetření 
v dekompresní komoře jsou rovněž pojištěny v rozsahu §4 .4; 

 

d)  škody na zdraví způsobené náhlým únikem plynů a výparů, kouře, oblaků prachu a kyselin; 
 

e)  pojištěná(-é) osoba(-y) onemocní vzteklinou, tetanem nebo infekčním poraněním v důsledku úrazu; 
 

f)    otrava jídlem po jednorázové konzumaci zkaženého/jedovatého pokrmu za předpokladu, že se škody na zdraví projeví 
během 48 hodin a že jsou v této době medicínsky diagnostikovány; 

 

g)  škody na zdraví pojištěných osob způsobené v důsledku oprávněné obrany nebo pokusu o záchranu lidí nebo věcí. 
 

3.  Náklady na pátrání a záchranu jsou rovněž pojištěny v rámci pojistného plnění pod §4 .3. 
 

4.  Nehoda se přihodí i v případě, že pojištěná osoba trpí hladem nebo nedostatkem léků nebo nesprávným podáváním 
základních léků nebo potravin v důsledku únosu nebo pozice rukojmí, k čemuž dojde v průběhu trvání pojistného krytí. 

 

§4 Smluvní plnění 
 

Sjednané typy plnění a pojistné sumy jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
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Pojištění je aplikováno v souladu se systémem paušálu. Částka na příslušnou osobu je tedy kalkulována podělením sjednané 
paušální částky počtem pojištěných osob na palubě. Je limitována sjednaným maximem pojistné částky na osobu. 

 

Následující ustanovení platná pro zaúčtování nároku a vyměření pojistného plnění. 
 

1. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti 
 

a)  Podmínky pojistného plnění 
 

Fyzická nebo duševní kapacita poškozené osoby je trvale snížena v důsledku nehody (invalidita). 
 
Toto snížení je trvalé, když se přepokládá, že bude existovat po dobu delší tří let a nelze očekávat změnu ve stavu osoby.  
 
Invalidita se projeví do 12 měsíců od nehody a byla diagnostikována lékařem v písemné nebo elektronické formě a byla 
nárokována pojištěnou osobou předložením lékařské zprávy v období do 15 měsíců od nehody. 

 

Nárok na odškodnění invalidity neexistuje, pokud pojištěná osoba zemře v důsledku nehody do jednoho roku od data 
nehody. 

 

b)  Typ a částka pojistného plnění 
 

Pojistné plnění v případě invalidity je vyplaceno formou celkové částky. 
 

Částka pojistného plnění je kalkulována z pojistné sumy a stupně invalidity v důsledku nehody. V případě ztráty nebo totální 
nefunkčnosti následujících částí těla a smyslových orgánů platí výlučně následující stupně invalidity: 

 

- Horní končetina 75% 
 

- Paže nad loktem 70% 
 

- Předloktí 65% 
 

- Ruka 60% 
 

- Palec 25% 
 

- Ukazováček 16% 
 

- Jiný prst na ruce 10% 
 

- Několik prstů jedné ruky, avšak maximálně 60% 
 

- Dolní končetina nad středem stehna 75% 
 

- Dolní končetina po střed stehna 70% 
 

- Dolní končetina pod kolenem 65% 
 

- Dolní končetina po střed bérce 60% 

- Noha 50% 
 

- Palec u nohy 8% 
 

- Jiný prst u nohy 4% 
 

- Oko 50% 
 

-  pokud však existovala ztráta vidění druhého oka 
už před nehodou  75% 

 

- ztráta sluchu na jednom uchu 35% 
 

- pokud však byl sluch na druhém uchu ztracen 
už před nehodou 50% 

 

- ztráta čichu 15% 
 

- ztráta chuti 10% 
 

- ztráta hlasu 70% 

 

 

Pro částečnou ztrátu nebo částečné oslabení funkce je aplikován odpovídající podíl příslušného ustanoveného procenta. 
 

c)  Pro jiné části těla a smyslové orgány je stupeň neschopnosti (invalidity) ohodnocen podle stupně omezení celkové normální 
fyzické nebo duševní kapacity.  Při tomto hodnocení hrají roli pouze medicínské aspekty. 

 

d)  Pokud však byla trvale omezena funkce postižených částí těla nebo smyslových orgánů už před nehodou, stupeň 
neschopnosti je snížen o předchozí stupeň neschopnosti. To musí být posouzeno v souladu s výše uvedenými  §4 .1 b) a c). 
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V případě úplné ztráty sluchu nebo zraku v důsledku nehody, předchozí trvalé omezení nebude sníženo o procenta, o něž 
bylo omezení korigováno sluchovými nebo zrakovými pomůckami (naslouchátky, brýlemi, kontaktními čočkami). 

 

e)  Když je nehodou poškozeno několik částí těla nebo smyslových orgánů, stupeň neschopnosti je stanoven součtem podle 
výše uvedených ustanovení. Avšak suma převyšující 100% nebude brána v úvahu.  

 

f)   Dodatečné pojistné plnění při 90% neschopnosti 
 

Dvojnásobek částky plnění neschopnosti bude vyplacen v případě, když jsou splněny následující předpoklady: 
 

Stupeň neschopnosti je určen v souladu s výše uvedenými ustanoveními §4. 1 b) až e) a nehoda se odehrála předtím, než 
pojištěná osoba dosáhla věku 65 let a nehoda vede ke stupni neschopnosti nejméně 90%. 

 

Dodatečné pojistné plnění je limitováno částkou 200 000,- EUR pro každou pojištěnou osobu. 
 

g)  Pokud pojištěná osoba zemře z důvodů nesouvisejících s pojistnou událostí do roka po nehodě nebo z jakýchkoliv důvodů 
více než po roce od nehody a jestliže jí vznikl nárok na pojistné plnění z důvodu neschopnosti, pak musí být pojistné plnění 
zajištěno v souladu se stupněm neschopnosti, který měl být základem kalkulace podle lékařské dokumentace. 

 

2. Pojistné plnění v případě smrti 
 

a)  Předpoklady pojistného plnění 
 

Pro pojistné plnění se předpokládá, že pojištěná osoba zemřela v důsledku pojistné události/nehody do jednoho roku. 
Věnujte prosím pozornost specifickým povinnostem v souladu s níže uvedeným ustanovením §7. 6. 

 

b)  Výše pojistného plnění 
 

Pojistné plnění v případě smrti bude vyplaceno ve výši sjednané pojistné sumy. 
 

3. Náklady na pátrání a záchranné akce 
 

Částka až do výše 50 000,- EUR bude pokrývat výdaje spojené s nezbytným pátráním a náklady za záchranné akce vzniklé 
veřejnoprávním nebo soukromým organizacím, pokud pojištěná osoba utrpěla úraz či případ nouze na moři, při němž byla 
vystavena nebo jí hrozilo bezprostřední nebezpečí v závislosti na specifických okolnostech, a to i v případě, že pátrání bylo 
neúspěšné. 

 

4. Náklady na převoz pacienta 
 

Náklady na převoz, jež vznikly jako důsledek nehody, budou uhrazeny až do celkové výše 50 000,- EUR: 
 

• náklady spojené s lékařsky nařízeným převozem zraněné osoby do nemocnice nebo na specializovanou kliniku; 
 

• dodatečné náklady za zpětný převoz zraněné osoby do jejího bydliště, pokud jsou tyto dodatečné náklady doložitelné 
medicínskými příkazy nebo pokud byly nevyhnutelné s ohledem na typ poranění; 

 

• Nastane-li případ nehody v cizině, dodatečné náklady na cestu domů nebo na ubytování pro nezletilé osoby či partnera 
cestující se zraněnou osobou; 

 

• V případě smrti následkem nehody náklady na repatriaci pozůstatků na místo posledního odpočinku; 
 

• V případě smrti v cizině následkem nehody náklady na pohřeb v cizině nebo alternativně na repatriaci pozůstatků na místo 
posledního odpočinku; 

 

• Náklady na pobyt potápěče s licencí nebo potápěče ve výcviku v dekompresní komoře, pokud byl po potápění nezbytný. 
 

5. Náklady na lékařskou záchrannou službu v cizině 
 

Nezbytné medicínské náklady na lékařskou záchrannou službu, které vyplynuly z důsledků nehody, budou uhrazeny v rozmezí 
50,- EUR až 50 000,- EUR (až do výše 100 000,- EUR mimo oblast Evropy), tj. při zranění, k němuž dojde mimo domovskou 
zemi pojištěné osoby, jež si vyžádá bezprostřední hospitalizaci nebo ambulantní léčbu akreditovaným lékařem, která nemůže 
být odložena do doby, kdy se pojištěná osoba navrátí do své domovské země.
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6. Náklady na zpětnou přepravu lodi  

 

a)  Předpoklady pojistného plnění 
 

Pojistná událost si nezbytně bezprostřední hospitalizaci skippera (vůdce lodi). Neschopnost v důsledku nehody není 
v tomto případě vyžadována. 

 

Skipper pojištěné jachty není schopen zabezpečit její návrat a žádný náhradní skipper není k dispozici  

 b)  Typ a výše pojistného plnění 
 
Pojistné krytí je poskytováno do výše 10 000,- EUR na nezbytnou přepravu lodi specifikované v pojistné smlouvě zpět do 
jejího domovského přístavu. 

 

7. Kosmetické operace 
 

a)  Předpoklady pojistného plnění 
 

Předpokladem pojistného plnění je, že pojištěná osoba prodělala kosmetickou operaci v důsledku nehody pokryté 
pojistnou smlouvou. 

 

Kosmetická operace je pokládána za lékařské ošetření uskutečněné následně po ukončení lékařského ošetření a jejím 
účelem je úprava poškození vnějšího vzhledu pojištěné osoby způsobeného nehodou. 

 

Kosmetická operace musí být uskutečněna do tří let po nehodě; pro nehody, které prodělaly nezletilé osoby, ne později 
než ve 21. roce jejich věku. 

 

b)  Typ a výše pojistného plnění 
 

Pojistné plnění bude zajištěno až do celkové výše 10 000,- EUR jako kompenzace za doloženou odměnu lékaře, jiné 
náklady na operaci, nezbytné ubytovací náklady a za výdaje za zubařské ošetření a dentální protetiku vyplývající ze ztráty 
nebo částečné ztráty řezáků nebo špičáků následkem nehody. 

 

8. Dodatečné pojistné plnění 
 

Pro pojistné plnění specifikované v odstavcích 3 až 7 je předpokladem, že třetí strana (např. jiný pojistitel) nemá závazek 
poskytovat pojistné plnění, má námitky proti tomuto závazku nebo poskytla pojistné plnění, jeho výše však nebyla dostatečná 
k pokrytí nákladů. 

 

Pokud má pojištěná osoba několik pojistných smluv s pojistiteli, kteří se podílejí na plnění této pojistné smlouvy, pojistné plnění 
může být požadováno pouze z jedné z těchto pojistných smluv. 

 

Pojistné plnění specifikované v odstavcích 3 až 7 se týká pojištěné osoby na pojistnou událost. Netýká se nákladů na pátrání 
pod odstavcem 3 ani nákladů na zpětnou přepravu jachty pod odstavcem 6; tyto případy jsou řešeny jednorázovou úhradou 
pro loď. 

 

§5 Dříve existující nemoci nebo neschopnost 
 

Pokud nemoc nebo neschopnost/invalidita přispěly k újmě na zdraví, k níž došlo při pojistné události, nebo ke zhoršení 
následků této újmy na zdraví, procento stupně neschopnosti musí být v rámci škodné události sníženo a vyplacená částka 
pojistného plnění bude snížena v případě úmrtí a, pokud nebude sjednáno jinak, také ve všech ostatních případech úměrně 
k dané nemoci nebo neschopnosti. 

 

Pokud však bude tento poměr činit méně než 35%, snížení nebude uplatněno. 
 

§6 Výluky z pojistného krytí 
 

Pojištění se nevztahuje na následující nehody: 
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1.  Nehoda utrpěná pojištěnou osobou v důsledku duševní poruchy nebo užívání návykových látek, i když se jedná o zneužívání léků, 
stejně jako nehoda utrpěná v důsledku mrtvice, epileptického nebo jiného záchvatu, který postihne celé tělo pojištěné osoby. 

 

Avšak pojistné krytí je uplatněno: 
 

• když byly tyto poruchy či záchvaty způsobeny pojistnou událostí krytou touto smlouvou; to se netýká pojistných událostí 
pod §4. 3; 

 

• při nehodách způsobených pod vlivem alkoholu, pokud byl obsah alkoholu v krvi v době nehody nižší než 1.1 ‰. 
 

2.  Nehody utrpěné pojištěnou osobou, která úmyslně spáchá kriminální čin nebo zamýšlí spáchat kriminální čin. 
 

3.  Nehody způsobené přímo či nepřímo válečným aktem nebo aktem občanské války. 
 

Avšak pojistné krytí je uplatněno, když je pojištěná osoba neočekávaně postižena aktem války nebo občanské války při 
cestě do ciziny. 
 
Toto pojištění zaniká na konci 14. dne po vyhlášení války nebo občanské války v teritoriu státu, v němž se pojištěná osoba 
nachází. 

 

Smlouva nebude prodloužena pro cesty do států nebo přes státy, v jejichž teritoriu už probíhá válka nebo občanská válka. 
Nebude aplikována ani pro aktivní účast ve válce nebo občanské válce ani pro nehody způsobené použitím jaderných, 
biologických či chemických zbraní a v souvislosti s jakoukoliv válkou nebo konfliktním stavem, jehož se účastní Čína, 
Německo, Francie, Velká Británie, Japonsko, Rusko nebo USA. 

 

4.  Nehody utrpěné pojištěnou osobou v důsledku účasti na závodech motorových vozidel, včetně souvisejících zkušebních 
jízd, pokud je cílem těchto podniků dosažení maximální rychlosti. Tato výluka se nevztahuje na námořní regaty. 

 

5.  Nehody utrpěné členem posádky/skipperem najatým za úplatu. 
 

6.  Nehody utrpěné pojištěnou osobou, kterou je profesionální potápěč nebo sportovec s licencí. 
 

7.  Pojištění se dále nevztahuje na následující poranění: 
 

a)    Krvácení  vnitřních orgánů a krvácení do mozku. 
 

Avšak pojistné krytí je uplatněno, když je pojistná událost pokrytá touto smlouvou podle §3 určena jako hlavní příčina. 

b)  Újma na zdraví zapříčiněná radiací. 
 
Avšak pojistné krytí je uplatněno pro újmu na zdraví způsobenou vystavením rentgenovým paprskům, laserovému 
záření, emisi maserového záření a uměle produkovanému ultrafialovému záření. 

 

c) Újma na zdraví zapříčiněná léčebným postupem nebo chirurgickým zákrokem aplikovaným na tělo pojištěné osoby. 
Avšak pojistné krytí je uplatněno, když léčebný postup nebo chirurgický zákrok, včetně radiodiagnostiky a 
radioterapeutického zákroku nebo operace, je uskutečněn v důsledku nehody pokryté touto smlouvou, a je také 
uplatněno pro násilné činy třetích stran. 

 

d)    Infekce s výjimkou uvedených v §3. 2 e). 
 

e)  Otrava v důsledku požití pevné nebo tekuté látky jícnem s výjimkou otravy jídlem specifikované v §3. 2 f). 
 

f)  Abnormální poruchy v důsledku psychologické reakce, která nemůže být uvedena do přímé příčinné souvislosti 
s fyzickým poraněním / fyzickou ztrátou, i když tyto byly způsobeny nehodou. 

 

§7 Povinnosti v případě pojistné události a důsledky jejich porušení 
 

1.  V případě nehody, u níž se předpokládá, že vyústí v povinnost pojistného plnění, musí pojistník nebo pojištěná osoba 
okamžitě konzultovat lékaře, uposlechnout jeho příkazů a oznámit to pojistiteli. 
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2.  Oznámení o škodní události, které jsme vám zaslali, musí být vyplněno pravdivě a zasláno nám neprodleně. Všechny 
doplňující informace, které budou požadovány, musí být vyřízeny stejným způsobem. 

 

3.  Pokud má pojistitel ustanovené lékaře, pojištěná osoba musí být rovněž vyšetřena těmito lékaři. Pojistitel ponese všechny 
nezbytné náklady včetně ztrát na příjmech, které z toho mohou vzejít. 

 

4.  Pokud nelze ztrátu na příjmech prokázat u osob samostatně výdělečně činných, bude jim refundována fixní částka až do 
výše 1 ‰ pojistné sumy za neschopnost, ne však více než 500,- EUR. 

 

5.  Lékaři, kteří ošetřovali nebo vyšetřovali pojištěnou osobu, i když tak činili z jiných důvodů, nemocnice a další medicínská 
zařízení, další osobní pojistitelé, veřejné zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zákonného pojištění zaměstnanců i úřední 
orgány, ti všichni musí být oprávněni poskytnout požadované informace. Pojistitel musí informovat pojištěnou osobu o 
shromažďování jejích osobních zdravotních údajů, pokud měl pojistník jejich souhlas už před nehodou. Pojištěná osoba 
může vznést námitky proti shromažďování tohoto druhu údajů; avšak může to vést ke ztrátě práva pojištěné osoby 
požadovat jakékoliv pojistné plnění. Pojištěná osoba může kdykoliv požadovat, aby byly údaje shromažďovány jen po 
obdržení souhlasu k individuální úrovni sběru údajů. 

 

6.  Když nehoda vyústí ve smrt, pojistitel o tom musí být informován do 48 hodin od zjištění této skutečnosti, i když už bylo 
podáno hlášení o pojistné události. 

 

Pokud je to nezbytné, pojistiteli musí být zaručeno právo uskutečnit posmrtné ohledání, které provede poučený 
ustanovený lékař. 

 

7.  Pro individuální typy pojistného plnění musí být sledovány další termíny. Avšak to má spojitost s podmínkami uplatňování 
nároku a nikoliv se závazky. 

 

8.  Dojde-li k porušení povinností spojených s hlášením pojistné události, pojistitel je v souladu s právními předpisy, zejména  
§6 a §62 Rakouského zákona o pojistných smlouvách (VersVG), částečně nebo plně zproštěn svých 
závazků. 

 

9.  Především není porušením povinností, když pojištěná osoba nekonzultuje svůj stav s lékařem, dokud není znám skutečný 
rozsah újmy nebo když se zpočátku domnívala, že nehoda nemá žádné následky, a proto neposlala neprodleně hlášení o 
škodní události, nebo když byly povinnosti porušeny neúmyslně, ale byly neprodleně splněny poté, jakmile bylo zjištěno, že 
je nutno tyto povinnosti splnit. 

 

§8 Splatnost pojistného plnění 
 

1.  Pojistitel je povinen potvrdit do jednoho měsíce – do tří měsíců v případě hlášení pracovní neschopnosti – zda a v jakém 
rozsahu přijímá nárok pojistného plnění. Časový limit začíná běžet příjmem důkazu okolností nehody a jejích následků a 
v případě hlášení pracovní neschopnosti příjmem důkazu o ukončení ošetřování, pokud je to nezbytné pro hodnocení 
neschopnosti. 

 

2.   Pojistitel hradí všechny vzniklé náklady za lékařské honoráře, aby odůvodnil nárok na pojistné plnění, pokud si vyžádal 
osvědčení. Pojistitel nenese žádné dodatečné náklady. 

 

3.  Pokud pojistitel přijme nárok na pojistné plnění nebo pokud existuje dohoda týkající se případu a finanční částky, pojistné 
plnění bude vyplaceno do dvou týdnů. 

 

4.  Následující ustanovení platí pro pojistné plnění v případě neschopnosti/invalidity: 
 

Pokud jsou původně determinovány pouze důvody závazku zajištění pojistného plnění, může být na požádání uskutečněna 
přiměřená zálohová platba. Do jednoho roku od data nehody může být k dohodnuté sumě nárokováno plnění za 
neschopnost/invaliditu pouze v případě úmrtí, pokud šetření nebylo dosud uzavřeno. 

 

5.  Přehodnocení neschopnosti 
 

a)   Pojistitel i pojištěná osoba jsou oprávněni jednou ročně si vyžádat lékařské přehodnocení stupně 
neschopnosti/invalidity. 

 

Toto právo platí po dobu tří let po nehodě; pro děti to platí až do dosažení věku 14 let, ne však déle než po dobu pěti 
let po nehodě. 
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Toto právo musí být uplatňováno pojistitelem společně s jeho deklarací závazku pojistného plnění v souladu s  §8. 1, a 
pojistníkem před uplynutím časového limitu. Aby byl pojistník schopen uplatňovat své právo na přehodnocení 
neschopnosti před uplynutím časového limitu, musí poskytnout pojistiteli možnost instruovat lékaře k vyšetření 
pojištěné osoby v dostatečném předstihu před vypršením časového limitu. Deklarace přání uplatnit toto právo by 
proto měla být doručena pojistiteli do tří měsíců od data deklarace závazku zajistit výplatu pojistného plnění a 
nejpozději tři měsíce před uplynutím časového limitu pěti let po nehodě.   

 

b)  Pokud konečné ohodnocení stupně neschopnosti/invalidity pro pojistné plnění neschopnosti podle §4 vyústí ve vyšší 
plnění, než jsme již poskytli, pak bude k dodatečné částce zaplacen roční úrok vyšší o 5 procentních bodů, než činí 
základní sazba ECB. 

 

§9 Právní vztahy mezi stranami 
 

1.  Spolupojištěná osoba může nárokovat pojistné plnění v rámci úrazového pojištění tím, že bude přímo kontaktovat 
pojistitele, bez souhlasu pojistníka. V takovém případě bude pojistné plnění vypláceno přímo pojištěné osobě. 

 

2.  Pojistník musí informovat každou spolupojištěnou osobu o existenci pojistného krytí v rozsahu této Smlouvy a také o 
právech pojištěné osoby v souladu s ustanovením §9. 1. 

 

Jen samotný pojistník a nikoliv pojištěná osoba je oprávněn uplatňovat jakákoliv další práva v rámci Smlouvy. 

Pojistník i spolupojištěná osoba jsou zodpovědní za plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

3.  Všechna ustanovení týkající se pojistníka musí být tedy uplatňována i na jeho právní nástupce a další  nárokovatele. 
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ČÁST E. VŠEOBECNÁ ČÁST PRO VŠECHNY TŘÍDY POJIŠTĚNÍ OD ČÁSTI A DO ČÁSTI C 
 
 

Ustanovení obsažená v této Všeobecné části E platí pro všechny předchozí sekce pod částmi A až C. 
 

§1 Vznik pojištění 
 

Pojistné krytí vzniká v době specifikované v dodatku. Námitka, že před zaplacením první splátky pojistného neexistuje 
povinnost pojistného plnění (§38 odst. 2 Rakouského zákona o pojistných smlouvách (VersVG), není uplatněna. 

 

§2 Trvání a zánik  
 

1. Pojistná smlouva je uzavírána na pevnou dobu jednoho roku. V příslušném čase je prodloužena o další rok, pokud není 
ukončena písemně, ale ne později než tři měsíce před uplynutím současného smluvního roku. 

 

2.  V případě stížnosti na smluvním základě má každá strana právo podat výpověď pojistné smlouvy. Právo zrušení smlouvy 
musí být uskutečněno během jednoho měsíce od oznámení pojistitele o urovnání nebo odmítnutí stížnosti. Oznámení o 
zrušení pojistné smlouvy ze strany pojistitele je účinné měsíc po datu doručení oznámení. Datum, které pojištěný 
doporučuje pro účinnost zrušení smlouvy, nesmí nastat později, než v poslední den aktuálního pojistného období. 

 

3.  V případě prodeje lodi je pojistná smlouva ukončena dnem převodu jejího vlastnictví. Pojistník musí informovat pojistitele o 
době převodu vlastnictví a postoupit mu kopii kupní smlouvy za účelem vypočtení poměrného pojistného, které bude 
vráceno.  V případě existujícího pojištění trupu jachty podle části A a existujícího pojištění odpovědnosti třetích osob podle 
části B, kupujícímu je poskytnuto dočasné krytí podle těchto Podmínek po dobu jednoho měsíce od převodu vlastnictví za 
předpokladu, že proti tomu nemá námitky. Pro tento účel bude specifikovanou pojistnou částkou pojistná částka pojištění 
odpovědnosti; pro pojištění trupu jachty bude pojistnou částkou prodejní cena uvedená v kupní smlouvě s respektováním 
limitu předchozí pojistné částky (smluvní fixní hodnota). 

 

Pokud je smlouva předčasně ukončena podle odstavců 2 nebo 3, poměrná částka pojistného bude vrácena, pokud nebyla 
uplatněna minimální pojistná částka. 

 

§3 Záruka 
 

Pokud je pojistník nucen poskytnout záruku za pojistnou ztrátu nebo poškození nebo pokud je pro tuto ztrátu či poškození 
vyžadována záruka z důvodu prevence zatčení, pojistitel poskytne záruku nebo zaplatí požadovanou částku v souladu s těmito 
Podmínkami. 

 

§4 Obecné vyloučení 
 

Pojistitel neposkytne žádné pojistné plnění za ztrátu a poškození, pojistnou škodu ani nehodu: 
 

1.  které nastanou při používání lodi k jiným účelům než sportu a zábavě (například při pronájmu lodi bez posádky nebo 
pronájem lodi se skipperem), přičemž sportovní a zábavní účely zahrnují i použití lodi pro obchodní zábavní akce. Pokud je 
pojištění vyžadováno i ke krytí provozování lodi pro jiné než sportovní a zábavní účely, zvláštní předchozí dohoda je 
nezbytná; 

 

2. které byly způsobeny osobou, která škodu způsobila záměrně; 
 

3.  které byly způsobeny válkou, občanskou válkou (s výjimkou případu specifikovaného v části C, § 6. 3) nebo bojovými 
operacemi a přítomností válečných prostředků v důsledku probíhající války nebo občanské války nebo bojových akcí; 
rozmístěním nepřátelských válečných prostředků bez ohledu na to, zda jsou tyto prostředky v přímé souvislosti s válkou, 
občanskou válkou nebo bojovými operacemi; 

 

4.  které byly způsobeny teroristy a politickým násilím, bez ohledu na počet zapojených lidí; vzpourou, povstáním, občanskými 
nepokoji, stávkou, zablokováním a provozními nepokoji; zabavením, konfiskací nebo jinou intervencí vyšších autorit nebo 
dalšími škodami; 

 
5.  které byly způsobeny jakýmkoliv druhem jaderné energie včetně radiace uvolněné při jaderné reakci; při použití 

zbraňových systémů využívajících chemických, biologických nebo biochemických látek nebo elektromagnetického vlnění 
nebo při použití elektronických systémů jako prostředků násilného působení. 
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§5 Obecné povinnosti 
 

1.  Pojistník je povinen neprodleně oznámit pojistiteli jakoukoliv škodu – s ohledem na odpovědnost, to se týká každé škodné 
události, z níž by se mohl vyvinout nárok na pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti třetích osob. Případy požáru a 
ničivé exploze, krádeže, vloupání, vandalismu, loupeže, pirátství, zneužití a podvodu (pokud nejsou pojištěny speciálním 
ujednáním) musí být neprodleně oznámeny na nejbližší policejní stanici. 

 

2.  Pojistník je povinen podniknout z vlastní iniciativy všechna přiměřená opatření k tomu, aby minimalizoval škody a aby se 
vyhnul dalším škodám. Pokud mu pojistitel poskytne instrukce v tomto směru, pojistník musí uposlechnout těchto instrukcí. 

 

3.  Pojistník je povinen poskytnout pojistiteli podrobné a přesné hlášení o pojistné události a zajistit pojistiteli na jeho žádost 
jakoukoliv informaci, kterou pojistitel pokládá za nezbytnou ke zjištění pojistné události a svého závazku vyplatit pojistné 
plnění. Pojistník musí na pojistitelův požadavek zajistit přiměřené důkazy. 

 

4.  Pokud vede závazek ze zodpovědnosti za škodu k soudnímu procesu, musí pojistník předat vedení případu pojistiteli. 
 

5. Pojištěný není zmocněn učinit jakékoliv doznání odpovědnosti nebo nabízet jakékoliv urovnání, částečné a úplné, bez 
předchozího souhlasu pojistitele. 

 

Pokud dojde k porušení kterékoliv z povinností uvedených v odstavcích 1 až 5, pojistitel je ve smyslu zákona, zejména §6 a 
§62 Rakouského zákona o pojistných smlouvách (VersVG) částečně nebo plně zproštěn svých závazků. 

 

§6 Právní postavení smluvních stran 
 

1.  S výjimkou ustanovení uvedených v části C pod §9, pojistník je exkluzivně oprávněn uplatňovat práva spolupojištěných osob. 
 

2. Pojistníkovy povinnosti ustanovené těmito Podmínkami se vztahují i na další pojištěné osoby. Pojistník i spolupojištěné 
osoby zodpovídají za plnění povinností. 

 

§7 Další pojistné smlouvy 
 

Další pojistné smlouvy týkající se téhož předmětu mají přednost před touto smlouvou (princip subsidiarity). S výjimkou 
pojistného plnění specifikovaného v části C pod §4 odstavce 3 až 7 toto neplatí pro úrazové pojištění personálu jachty v části C. 

 

§8 Oznámení a prohlášení o záměrech 
 

Všechna pojistníkova oznámení a prohlášení o záměrech v rámci této pojistné smlouvy, která jsou určena pojistiteli, nabývají 
účinnosti, pokud jsou vystavena společnosti Pantaenius. 

 

§9 Sankční doložka 
 

Pojistitel nesmí poskytovat žádné pojistné krytí nebo další náhrady, pokud by se tím stal objektem sankcí, zákazu nebo 
restrikce ve spojitosti s platnými ekonomickými nebo obchodními sankcemi. 

 

§10 Obecná ustanovení 
 

1.  Není-li ujednáno jinak, veškeré platby mezi pojistitelem a pojistníkem budou realizovány v měně EUR. 
 

2.   Smluvně bude platit rakouské právo. V souvislosti s touto smlouvou tedy platí rovněž ustanovení Rakouského zákona o 
pojistných smlouvách (VersVG). 

 
3.   Rozhodným místem pro řešení sporů vyplývajících z pojistných vztahů je Vídeň. 

 
4.   Nároky na plnění vyplývající z kterékoliv pojistné smlouvy nemohou být převáděny bez výslovného souhlasu pojistitele. 

 
5.  Pokud je smlouva podepsána více než jedním pojistitelem, pak mají jednotliví participující (spoluúčastní) pojistitelé pouze 

svůj individuální podíl odpovědnosti a není tu tedy žádná společná odpovědnost. Jakékoliv ujednání mezi hlavním 
pojistitelem a pojistníkem je závazné pro všechny ostatní participující pojistitele. Pantaenius na požádání písemně poskytne 
pojistníkovi jména a podíly participujících pojistitelů. 
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VÝKLAD A VYMEZENÍ POJMŮ OBJEVUJÍCÍCH SE V PODMÍNKÁCH 
 

 

Lodní doplňky 
 

Movité předměty, jež sice nejsou součástí lodi, trvale však slouží komerčnímu účelu lodi a proto zde mají přidělené prostory. 
Lodní doplňky jsou tedy získávány a obvykle jsou drženy na lodi permanentně. 

 

Nehoda 
 

Náhlé působení vnějších vlivů. 
 

Všechna rizika 
 

Tento pojem zahrnuje všechna rizika, jimž je pojištěný majetek vystaven během trvání pojištění. Riziko je potenciální výskyt 
neznámých a nepředvídaných událostí. 

 

Zabezpečovací zařízení, komerční 
 

Různé typy zámků, které jsou vhodné a určené k zabezpečení majetku proti krádeži.  Může se jednat o uzamykatelnou závoru 
na řazení palubního motoru nebo o visací zámek na úschovné skříňce na palubě. 

 

Pojištění nedobytných pohledávek 
 

Pojištění nedobytných pohledávek je součástí pojištění odpovědnosti. Vzniká tím, že pojištěná osoba utrpí újmu nebo 
poškození způsobené třetí stranou, ale žádost o kompenzaci nemůže být vůči této straně uplatněna. 

 

Lodní licence 
 

Potřebné úřední oprávnění k řízení lodi v souladu s národními zákony a nařízeními. 
 

Vloupání 
 

Ke vloupání dojde v případě, že k uskutečnění svého činu vnikne pachatel násilím do uzavřené místnosti, vloupe se do ní 
s použitím paklíče nebo jiného nástroje určeného k otevírání uzavřených prostor nezákonným způsobem nebo se sám ukryje 
v místnosti. Vloupání zahrnuje též krádež majetku a zejména toho, který je zabezpečen proti zcizení v uzamčené bedně nebo 
jakémkoliv jiném ochranném zařízení. 

 

Komerční využití; pro účely sportu a zábavy 
 

Ke komerčnímu využití dochází tehdy, když je pojištěná loď používána ve spojitosti s obchodními transakcemi. Komerční 
využití nezahrnuje použití k obchodní zábavě, například k jednodenním výletům s obchodními partnery. Naproti tomu, využitím 
pro účely sportu a zábavy je míněna pouze rekreace ve volném čase. 

 

Plavební oblast 
 

Zeměpisná oblast působnosti pojištění trupu  lodi a pojištění odpovědnosti za škody. Pojistné krytí poskytované úrazovým 
pojištěním a pojištěním odpovědnosti skippera (kapitána) platí na celém světě. Tato celosvětová platnost je limitována pro 
pojištění právní ochrany (plné pojistné krytí pro Evropu). 

 

Odstavení 
 

Pojištěný majetek nacházející se mimo moře je předmětem pojištění trupu lodi, pokud je to typické pro pojištěný majetek. 
Platí to například pro lodní zimoviště nebo loděnice. 

 

Škoda na pronajatém majetku 
 

Škoda na majetku pronajatém pojistníkem. 
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VÝKLAD A VYMEZENÍ POJMŮ OBJEVUJÍCÍCH SE V PODMÍNKÁCH 
 

 

Čluny/vlečné čluny 
 

Plavidla, která jsou používána výlučně ve spojení s pojištěnou lodí. Toto spojení existuje například při použití těchto 
prostředků k vyzdvihnutí lodi z vody na souš a k jejímu spuštění zpět na vodu nebo pro účely plavání a trávení volného času. 
Jakékoliv použití člunu začíná jeho odpoutáním od pojištěné lodi a končí svou plavbu návratem k lodi. 

 

Člunem může být jen plavidlo, které se typově a velikostně hodí k pojištěné lodi a které může být převáženo námořnickým 
způsobem na pojištěné lodi (kladkostroj, připoutání k palubě apod.). 

 

Neschopnost 
 

Trvalé snížení fyzické nebo duševní kapacity v důsledku nehody. 
 

Fixní hodnota 
 

Pojistná hodnota je smluvně dojednána na základě nové reprodukční hodnoty pojistné smlouvy a je vyplacena v případě totální 
škody na lodi. 

 

Příslušenství a doplňky 
 

Trvalé příslušenství, nábytek, jako například skříně s policemi, stoly, postele a koberce. 
 

Vyšší moc 
 

Vnější, neprovozní a nepředvídatelná událost, které se není možno vyhnout ani s největší opatrností. 
 

Hrubá nedbalost 
 

Hrubá nedbalost se projeví, když osoba zásadním způsobem a obecně porušuje pravidla nezbytné opatrnosti vyžadovaná 
okolnostmi, nedokáže přijímat ta nejjednodušší rozhodnutí a / nebo nebere v úvahu něco, co by mělo být naprosto zřejmé 
kterékoliv rozumné osobě v dané situaci. 

 

Pojištěná osoba 
 

Jiná než osoba, jejíž majetek je pojištěn, pojištěné osoby jsou všechny osoby, které spadají pod pojistné krytí pojistných 
podmínek, ačkoliv nejsou pojistníky. Spadají pod pojištění odpovědnosti i pod úrazové pojištění, například pojištěné osoby jsou 
jakékoliv osoby kromě skippera/kapitána, např. hosté a posádka. 

 

Výlohy právní ochrany 
 

Výlohy právní ochrany se projeví v případě aktuálního nebo domnělého porušení právních závazků nebo právních předpisů. 
Nezahrnují čistě preventivní doporučení. 

 

Paušální systém 
 

Podle paušálního systému je pojistné plnění přepočteno na osobu při pojistné události kryté úrazovým pojištěním. To 
znamená, že fixní pojistná částka je rozdělena mezi počet osob na palubě. Pojistné plnění na jednu pojištěnou osobu je 
limitováno maximální částkou odškodnění. 

 

Strojní zařízení 
 

Hlavní pohonný systém včetně soukolí, lodní hřídele a lodního šroubu, pomocných strojů a pomocných součástí, systémů 
čištění a úpravy vody, chladicích systémů elektrických generátorů a transformátorů, čerpadel, člunových jeřábů a kladkostrojů, 
stejně jako elektricky nebo hydraulicky poháněných navijáků a servomotorů. Nezahrnuje trubky a armatury ani zásobní či 
servisní nádrže s příslušenstvím. 
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VÝKLAD A VYMEZENÍ POJMŮ OBJEVUJÍCÍCH SE V PODMÍNKÁCH 
 

 

Závazky 
 

Povinnosti pojištěné osoby ve vztahu k jednání v souladu s Podmínkami nebo podle zákona. Zahrnují také neprodlené hlášení o 
újmě nebo škodě. 

 

Částečná škoda 
 

Opravitelné poškození pojištěného majetku. Nezbytné náklady uvedení do původního stavu jsou nižší než částka fixní 
hodnoty. 

 

Osobní účel 
 

Osobní předměty denního užívání, které mohou osobě patřit, které osoba obvykle nosí na sobě a které netvoří součást 
zařízení, příslušenství, instalace či vybavení lodi, například mobilní telefony, sluneční brýle, oblečení pro volný čas, laptopy (aniž by 
byly používány výlučně pro navigaci). Předměty osobního účelu nezůstávají trvale na palubě, když osoba opouští loď. 

 

Regaty; závody motorových člunů 
 

Regaty jsou závody plachetnic, které se pořádají po vyznačené trase nebo kolem vyznačených bodů. Závody motorových člunů 
jsou soutěžními podniky pořádanými v rámci vodního motorismu a motoristických vodních sportů. 

 

Záchrana 
 

Jakákoliv aktivita podnikaná za účelem poskytnutí asistence lodi v nebezpečí ve splavných i nesplavných vodách. 
 

Pojištění odpovědnosti skippera 
 

Pojištění odpovědnosti skippera je součástí pojištění odpovědnosti. Pokrývá odpovědnost v souvislosti s lodí pronajatou nebo 
zapůjčenou pojistníkovi. Škoda na samotné lodi je pojištěna jen tehdy, když byla způsobena hrubou nedbalostí a v tom případě 
se uplatní příplatek 2 500,- EUR. Ostatní pojistné smlouvy mají přednost před pojištěním odpovědnosti skippera. 

 

Stacionární plavidlo 
 

Stacionární loď stojí na moři na kotvách nebo je zakotvena v přístavu. 
 

Subsidiarita 
 

Pojistné plnění může být uplatněno podle těchto pojistných podmínek jen tehdy, jestliže pojistník nemůže využít jakékoliv jiné 
dostupné pojištění. Společně s úrazovým pojištěním může být využito jen k čerpání následujících typů pojistného plnění: 
záchrana na moři, náklady na pátrání a znovuzískání, náklady na převoz pacientů, náklady na dopravu lodi zpět, kosmetické 
operace. 

 

Technické vybavení 
 

Nezbytné a obvyklé vybavení potřebné k bezpečnému provozu lodi.  
 

Totální škoda 
 

Pojištěný majetek je neopravitelně poškozen nebo úplně zničen, tj. fyzicky zničen nebo ztracen. Totální škoda se projevuje 
například tím, že je pojištěná loď zničena požárem nebo definitivně ztracena v důsledku krádeže. 

 

Přívěsy a kolébky 
 

Přívěsy jsou vhodným zařízením  určeným k přepravě pojištěné lodi. Kolébky jsou podpěrným systémem, který musí být 
vhodný a určený k uložení lodi na souši. 
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Přeprava 
 

Přeprava pojištěného majetku zahrnuje jakékoliv pohyby po souši, námořní nebo leteckou přepravou. Přeprava lodi je zahájena 
připojením zdvihacího zařízení (například zvedacích popruhů nebo převážecího vozíku). Přeprava nezahrnuje použití jeřábu a 
skluzu a nezahrnuje žádný pohyb lodi, pokud loď neopouští vyhrazené přístaviště nebo loděnici. 

 

Loď 
 

Plavidlo uvedené v pojistné smlouvě 
 

Loď, vypůjčená nebo pronajatá  
 

V tomto případě platí pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění i pojištění právní ochrany – i když v některých případech 
omezeně – i tehdy, když si pojistník vypůjčí nebo pronajme jinou loď než tu, která je uvedena v pojistné smlouvě. 

 

Potřeby pro vodní sporty 
 

Potřebné vybavení k provozování sportů ve vodě a na vodě. Zahrnuje například vodní lyže, surfovací prkna, wakeboardy, SUP-
boardy, kajaky nebo vodní skútry. 

 

Odtáhnutí vraku; likvidace 
 

Technická opatření k odtáhnutí trosek zničené lodi pro účely následné likvidace. 
 


