KASKO - HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PLAVIDEL
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: BAVARIA AG

Společnost: SMARTEO, a.s.

Spezialmakler für Yacht- und Luftfahrzeug-

Specializovaný makléř na pojištění plavidel

Versicherungen Deutschland
Pojistitel:

Produkt:

AGCS Allianz Global Corporate & Specialty SE,

BAVARIA BKN / BKNZ Havarijní pojištění plavidel

AXA Versicherung AG, Generali Versicherung AG,
Helvetia Versicherungen, Mannheimer Versicherung AG,
KRAVAG LOGISTIV Versicherungs-AG
Tento dokument slouží pouze k Vaší informovanosti a poskytuje základní přehled o nejdůležitějších vlastnostech Vašeho
pojištění. Podrobné a úplné informace najdete ve Vašich podkladech (nabídka a žádost o pojištění, pojistce a pojistných
podmínkách) Pro plné porozumění veškerých podrobností, prosíme o přečtení kompletních podkladů.
Tento informační dokument je odsouhlasen pojistiteli a splňuje jejich informační povinnost. Výběr pojistitele kryjícího pojistná
rizika je definován v pojistce.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojistitel vám nabízí havarijní pojištění – KASKO pro Vaše plavidlo. S touto pojistkou je pojištěno Vaše plavidlo, jeho pohon,
technické příslušenství včetně inventáře, přídavného člunu a osobního majetku.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?
U škod na strojním pohonu jakož i traileru je
pojistné krytí pojistitelem poskytnuto pouze na
určitá jmenovaná rizika.
Pokud není v pojistce a/nebo v dodatku explicitně
ujednáno, nejsou mimo jiné, peníze, cennosti,
potraviny a Genussmittel, obrazy a starožitnosti
pojištěny.

Vaše plavidlo, jeho pohon,technické příslušenství včetně
inventáře, přídavného člunu a osobního majetku. Jedná
se zásadně o All-risk pojištění.

Co je hrazeno?
V případě ztráty pojištěných komponentů, nahradí
KASKO pojistitel odpovídající část pojistné částky,
poníženou o zbytkovou hodnotu.
Jsou-li pojištěné komponenty poškozeny, nahradí KASKO
pojistitel nutné náklady na obnovu do výše pojistné
částky.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Ne všechny myslitelné případy jsou pojištěny. Z
pojistného krytí jsou vyloučeny například:
Politická rizika a jaderná energie

Jak vysoká je pojistná částka?

!
!

Pojistná částka je stanovena v pojistné smlouvě.

!

Přirozeným opotřebením na přímo
poškozené/postižené části

!

Škody způsobené korozí, oxidací, hnilobou, běžné
povětrnostní vlivy

!

Konstrukční, výrobní a materiální vady na přímo
poškozené/postižené části

Kde je moje pojištění platné?

Škody způsobené válkou, občanskou válkou a
občanskými nepokoji

Pojistné krytí je platné v rámci sjednané územní platnosti na všech vodních plochách, řekách, vnitrozemských vodních
tocích včetně pobytu plavidla na souši.

Jaké mám povinnosti?
- Musíte pravdivě a kompletně odpovědět na všechny otázky v nabídce/žádosti o pojištění.
- Uhradit vždy v plné výši a včas roční pojistné uvedené ve faktuře.
- V případě změn okolností oproti původním údajům při sjednání pojistného krytí je nezbytné pojistnou smlouvu
přizpůsobit. Musíte nám tedy sdělit, pokud a jaké změny těchto okolnosti oproti původním údajům v žádosti o
pojištění nastaly.

- V případě pojistné události, nastávájí určité povinnosti, které jsou potřeba plnit. Mimo jiné je je Vaší povinností nám
každou škodu neprodleně nahlásit, stejně jako vynaložit veškeré opatření k odvrácení a zmírnění škody. Berte na
vědomí, že v případě pojistné události musíte doložit potřebné podklady na prokázaní škody. V případě kolize sepsat s
viníkem písemné prohlášení o vině. V případě požáru, exploze, vloupání nebo krádeže se škoda musí dodatečně
nahlásit na příslušné policejním úřadě.

Kdy a jak platit?
- První pojistné je splatné do 2 týdnů od obdržení pojistky. Pro následné platby pojistného Vás budeme dostatečně brzy
informovat. Můžete tyto platby hradit příkazem nebo nás zplnomocnit inkasem.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
- Pojištění začíná dnem nebo okamžikem uvedeným ve smlouvě jako počátek pojištění. Předpoklad je včasné a úplné
uhrazení pojistného. Pojištění lze uzavřít na dobu jednoho roku a je pro toto sjednané období platné. Pokud není jinak
ujednáno, prodlužuje se následně doba pojištění o další rok, ledaže Vy nebo my pojištění vypovíme.

Jak mohu pojištění ukončit?
- Pojistnou smlouvu můžete Vy nebo my k sjednanému výročí vypovědět, (výpověď musí být podaná nejpozději 3
měsíce předem) Kromě toho lze pojistnou smlouvu ukončit předčasně. To je možné například po nastání pojistné
události. Potom končí pojistná smlouva před sjednaným datem výročí.

