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Produkt:
BAVARIA BHB - Pojištění odpovědnosti z provozu
plavidel

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. Úplné informace
odeberte z Vašich pojistnýh podkladů.
-

Nabídka a žádost o pojištění

-

Pojistka

-

Allgemeine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung příslušného pojistitele

-

BAVARIA Speciální podmínky pro pojištění odpovědnosti plavidel BHB 2016 (znění 03/2018)

-

Případně další Speciální podmínky a ujednání

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?
Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu plavidla.

Na co se pojištění nevztahuje?

Co je předmětem pojištění?

Určitá pojistná rizika ovšem nejsou kryta. Mezi
tyto patří například nároky na odškodnění, které
vznikly během užívání pojištěného plavidlo k jiným
než sportovním a zábavným účelům (zvláště
pronájem/charter) pokud nebylo v pojistné
smlouvě specificky ujednáno. Nároky na
odškodnění během účasti na závodech
motorových člunů jsou taktéž vyloučeny.

Princip pojištění odpovědnosti z provozu rekreačních
plavidel je, kontrolovat vůči Vám vznesené nároky na
odškodnění, dostát oprávněným nárokům a Vás proti
neoprávněným nárokům ochránit.
Pojištěné jsou škody v tuzemsku a zahraničí za které vy
jako držitel, majitel nebo provozovatel plavidla ručíte.
Pojistné krytí/ochrana předpokládá, že je plavidlo
užíváno z soukromým účelům zábavy a sportovního
využití.

Pojistitel kryje nadevše maximálně pouze do
sjednaného pojistného limitu.

Pojištění odpovědnosti z provozu rekreačního plavidla
lze uzavřít pro motorové čluny, motorové jachty,
plachetnice a vodní skútry (Jet Ski)

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

!
Jak vysoká je pojistná částka?
Sjednanou výši pojistného limitu můžete odebrat
z nabídky/žádosti o pojištění nebo pojistky.

Pojistitel nemůže pojistit veškeré možné spory.
Proto jsou určité případy z pojistného krytí
vyloučeny, například škody z:
- Úmyslného jednání

Kde je moje pojištění platné?
Pojistné krytí je platné po celém světě. I v případě škody třetí straně při zahraničním pobytu (dovolená) jste plně
ochráněni.

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.

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.
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