To podstatné v kostce…
Přiblížení podmínek havarijního pojištění (KASKO) společnosti SMARTEO, a.s. / BAVARIA, AG

Předmět pojištění
Pojištění se netýká pouze samotné lodi s jejím
vybavením, ale také kompletního navigačního
zařízení jako je: GPS, autopilot, všechna technická
zařízení, plachta, nepromokavá plachtovina,
dokonce i dalekohled a rádio jsou připojištěny.
Osobní majetek je do 2 % z celkové pojistné částky
(maximálně ovšem do 3.000,- EUR) automaticky
připojištěn.

Transport
Škody při transportu plavidla jsou zahrnuty v
pojištění ALL RISK, jedno zdali na přívěsu, u
transportní firmy nebo na vlastním kýlu.

Riziko při lodních závodech / regatách
Pokrytí všech rizik – ALL RISK
U konkurence je často nabízeno pouze pokrytí
jednotlivých pojistných rizik, kde jsou všechna
pojištěná rizika samostatně vyjmenována. Háček
na celé věci: Vše, co není uvedeno v podmínkách,
také není zahrnuto v pojištění. Jak si můžete být
jisti, že v uvedení jednotlivých rizik jsou všechna
rizika, proti kterým byste chtěli být pojištěni? U ALL
RISK pojištění rizik SMARTEO / BAVARIA je (pokud
se nejedná o strojní zařízení a přívěs) výslovně
pojištěno každé nautické riziko i v případě, že není
výslovně uvedeno v pojistných podmínkách.
Pokrytí rizik ALL RISK znamená povinnost
pojišťovny nést důkazní břemeno a dokázat, že
riziko pojištěné není. Naopak u pokrytí jednotlivých
rizik musíte Vy dokazovat, že vzniklá škoda spadá
pod uvedená pojištěná rizika. S ALL RISK pojištěním
máte plavidlo kompletně zabezpečeno. Velmi
významné plus pro Vás!

Náklady na vyproštění a odstranění vraku
Pokud je potřebné vyproštění nebo odstranění
vraku, jsou v pojištění zahrnuty vzniklé náklady až
do výše 1 mil. Eur nad rámec pojistné částky.
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Naše vedení a zaměstnanci jsou sami aktivní vůdci
motorových člunů a vášniví jachtaři. Pojištění
plavidla se vztahuje i na lodní závody a regaty a to
samozřejmě bez příplatku.

Bonus za bezeškodní průběh
Pokud jste u nás po dobu 5 let pojištění
nenárokovali žádnou pojistnou událost: Potom
snížíme výši spoluúčasti při první škodě o polovinu!
Po 4 bezeškodných SMARTEO / BAVARIA letech
nedojde v případě nové škody k snížení vašeho
dosavadního bonusu.

Oddělení likvidace škod
V případě škody, nebudete nikdy předáni
anonymnímu pracovníkovi v pojišťovně. Vaše škody
zpracujeme v našem interním oddělení likvidace
škod a postaráme se o rychlé vyřízení. Rádi Vám
usnadníme práci a přebereme starosti se škodou
rovnou od začátku.
Takto zůstaneme, když to nejvíce potřebujete, vždy
Vaší kontaktní osobou a dlouholetým partnerem.

Strana 1 z 2

www.smarteo.cz

Porovnejte naše pojištění
Na následující byste měli dbát…

Jsou „škody způsobené bouřkou“ zahrnuty v
pojištění?
Co mnozí nevědí: „Bouře“ ve smyslu pojistného
práva nastává až pří síle větru 8! U pokrytí ALL RISK
rizik SMARTEO / BAVARIA jsou škody tohoto druhu
zahrnuty v pojištění nezávisle na síle větru.

Žádná výluka u
„povrchových škod
poškození laku)“

(škrábanců,

šrámů,

Zavane silnější vítr, sousední loď se párkrát srazí s
vaší a už je to tady. Odstranění povrchových
poškození se může rychle vyšplhat na několik tisíc
EUR. O tyto peníze přijdete, pokud jsou povrchové
škody vyloučeny z pojištění. Taková výluka nemá v
kvalitním pojištění co dělat!

Žádná výluka u
„škod při opravě nebo úpravě“
Příklad: Impregnační prostředek, který byl použit,
nebyl vhodný pro ošetření plachty. Modrá plachta
obarví týkovou palubu nebo bílé polstrování. Kvůli
opravě musí být položen stěžeň a ten přitom spadne
a poškodí se. Každý majitel lodi ví, že to může být
velmi drahé. Škody při opravě nebo úpravě by proto v
žádném případě neměli být vyloučeny.

Žádná výluka u
„škod při počáteční nezpůsobilosti
neschopnosti řízení a plavby“

a

Koupili jste si zánovní loď. Co nevíte: Jedna ucpávka
nebo pryžový měch netěsní, voda pronikne dovnitř a
loď se potopí. Pokud jsou „škody způsobené
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počáteční neschopností plavby“ vyloučeny z
pojištění, může pojišťovna v těchto případech
odmítnout vyplatit pojistné plnění. Tuto doložku u
pojištění SMARTEO / BAVARIA nenajdete!

Žádná výluka u
„škod při porušení úředních předpisů“
Znáte všechny úřední předpisy, kterým například v
zahraničí s vaší lodí podléháte? U této doložky
riskujete vaší pojistnou ochranu v případě porušení
předpisů a to i pokud tento přestupek neměl nic
společného se škodou. V podmínkách pojištění
SMARTEO / BAVARIA tuto doložku nenajdete.

Žádná výluka u
„škod vzniklé při nedostatečné údržbě“
Vaší loď budete udržovat a ošetřovat podle vašeho
nejlepšího vědomí a svědomí. Ale chtěli byste se v
tomto ohledu v případě škody podřídit rozhodnutí
pojistitele? U této doložky po vás bude eventuálně
požadováno předložit náklady na údržbu za
posledních 5-10 let. Ani tuto doložku v podmínkách
pojištění SMARTEO / BAVARIA nenajdete.
Jsme Vám kdykoliv k dispozici:
SMARTEO a.s.
Pojištění plavidel bez starostí
Čsl. Exilu 2062/8
143 00 Praha 12
Tel.: +420 222 222 777
+420 773 984 811
objednavky@smarteo.cz
www.smarteo.cz
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