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Poskytujeme Vám poradenství 
jako zástupce nêkolika 
pojistitelû. Jsme oprávnêni 
prijímat pojistné od našich 
pojistitelû.

PANTAENIUS-PODMÍNKY PRO  
POJIŠTĚNÍ JACHET (PYB) AT

Tento překlad do českého jazyka je pouze informativní. 
V případě soudního sporu je rozhodující německé znění dokumentu.
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ČÁST A: PODMÍNKY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ JACHTY

§ 1 Pojištěný majetek 

Pojištění se vztahuje na loď uvedenou v pojistné smlouvě, strojní zařízení, technické vybavení, inventář, lodní čluny, 
příslušenství, stojany a trajlery, které trvale patří k lodi a jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Osobní majetek na palubě 
lodi je pojištěn do výše maximálně 5 000 EUR pro každou pojistnou událost.

§ 2 Územní platnost pojištění

1. Pojištění platí pro oblast plavby uvedenou v pojistné smlouvě. Pojištění kryje rovněž veškerý obvyklý pobyt 
pojištěného majetku na pevnině (např. při zazimování lodi, v loděnici) včetně vytažení na souš a spouštění na 
vodu, jakož i během vystavování lodi na veletrzích nebo jejího předvádění za účelem prodeje. Příležitostné a 
neplánované opuštění oblasti plavby je rovněž zahrnuto do pojištění, musí se však neprodleně oznámit pojistiteli. 
Pojistitel je v takovýchto případech oprávněn požadovat adekvátní příplatek k pojistnému.

2. Pro přepravu pojištěného majetku platí § 4 bod 1.

§ 3 Rozsah pojistného krytí

Pojistitel nese veškerá rizika, jimž je pojištěný majetek vystaven během doby trvání pojištění.

§ 4 Dodatečná pojistná plnění

1. Přeprava

a) Pro přepravu po souši a po řece a pro přepravu lodi na přívěsu na trajektu je pojistná ochrana poskytována v 
rámci Evropy, respektive v rámci oblasti plavby uvedené v pojistné smlouvě, a to za předpokladu, že přepravní 
prostředek je náležitě způsobilý. Volné části jsou pojištěny proti krádeži pouze tehdy, pokud jsou uloženy na 
uzamčených místech nebo jsou řádně zabezpečeny jiným způsobem.

b) Pro přepravu pojištěného majetku po moři a vzduchem, s výjimkou plavby po vlastní ose a osobního majetku, 
platí pojistné krytí na celém světě.

c) Pro námořní přepravu samotné pojištěné lodi platí v případě existence samostatného pojištění přepravy 
pojistné krytí subsidiárně i pro tuto námořní přepravu. Pojistné krytí v rámci těchto pojistných podmínek se 
nevztahuje na spoluúčast připadající na pojištění přepravy.

2. Záchrana, odstranění vraku a minimalizace škod

Pojistitel je povinen uhradit náklady spojené zejména se záchrannými pracemi a poskytováním pomoci ze strany 
třetích osob, které pojistník během pojistné události mohl považovat za potřebné k odvrácení nebo minimalizaci 
škody (Všeobecná část E, § 5 bod 2), a to i v případě, že nevedly k úspěchu. To samé platí i pro náklady nezbytné na 
odstranění a likvidaci vraku. Náhrada těchto nákladů ne nezapočítává do pojistné částky.

3. Pomoc při poruše lodi

Uhrazeny budou rovněž nezbytné náklady do výše až 10 000 EUR vynaložené na zajištění pomoci v případech nouze 
během plavby, ve kterých nehrozí pojištěné lodi bezprostřední nebezpečí podle § 3, na odtažení lodi do nejbližší 
opravny a na dovezení paliva, oleje, baterií a náhradních dílů (vyjma nákladů na pořízení těchto provozních látek a 
náhradních dílů).

4. Kontroly po nasednutí lodi na dno

Hradí se nezbytné náklady na kontrolu lodi po jejím nasednutí na dno.
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5. Náklady na ubytování a zpáteční cestu

Jestliže podle názoru znalce jmenovaného pojistitelem není možné v důsledku pojistné události spadající pod část A 
loď obývat během cesty, při které není loď pronajata, budou uhrazeny nezbytné náklady na ubytování nebo zpáteční 
cestu kapitána, posádky a hostů do výše až 5 000 EUR. Náhrada nákladů na ubytování je limitována částkou 150 EUR 
na osobu a noc (maximálně po dobu 7 dnů).

Při nezbytném pobytu v loděnici trvajícím déle než 5 dnů lze výše uvedené částky alternativně použít na pronajmutí 
náhradní lodi po dobu původně naplánované cesty.

§ 5 Výluky z havarijního pojištění

Pojištění se nevztahuje na:

1. škody způsobené vadou konstrukce, výroby, zpracování, materiálu nebo opotřebením při běžném používání, 
korozí, rzí a elektrolýzou. Tato výluka ale platí pouze pro vadné nebo opotřebované díly jako takové; ztráta nebo 
poškození způsobené vadou nebo opotřebením jiných částí pojištěného majetku jsou kryty v rámci rozsahu 
těchto pojistných podmínek;

2. škody způsobené obvyklými a nikoliv náhlými povětrnostními vlivy (větrem, deštěm, sluncem, sněhem, mrazem), 
osmózou, hlodavci, hmyzem a hnilobou. Tato výluka se nevztahuje na škody způsobené potopením, požárem, 
elektrickým zkratem či zlomením stěžně;

3. škody způsobené hrubou nedbalostí pojistníka;

4. škody způsobené zneužitím a podvodem, pokud se ovšem pojištění nevztahuje po předchozí dohodě i na jiné 
než sportovní a rekreační účely (jako je pronájem lodi bez posádky nebo pronájem skippera);

5. škody způsobené krádeží jednotlivých předmětů za předpokladu, že nedošlo k vloupání, předměty nebyly zajištěny 
běžnými prostředky na ochranu proti krádeži nebo nebyly pevně připevněny či jinak uchyceny k lodi (to platí pro 
lodní čluny a ostatní předměty běžně uložené na palubě);

6. nepřímé škody (např. snížený závodní výkon, snížená hodnota, nemožnost plného využití);

7. cennosti, klenoty, cenné papíry, dokumenty, hotovost ani poškození počítačového softwaru, programů či uložených 
dat;

8. škody na uměleckých a starožitných předmětech, jestliže hodnota konkrétního předmětu přesahuje 5 000 EUR;

9. škody na strojním zařízení, pokud nejsou způsobeny nehodou, požárem, ožehnutím, spálením, elektrickým 
zkratem, bleskem, výbuchem, zásahem vyšší moci, krádeží či vandalismem;

10. škody způsobené ztrátou jakéhokoli nepřipevněného předmětu nebo jeho pádem přes palubu;

11. úplnou ztrátu pojištěné lodi v důsledku krádeže, pokud byla loď na trajleru, který nebyl zabezpečen proti krádeži.

§ 6 Spoluúčast

Spoluúčast uvedená v pojistné smlouvě platí pro každou pojistnou událost. V případě poškození lodních člunů, 
trajlerů a stojanů se místo spoluúčasti uvedené v pojistné smlouvě uplatní spoluúčast ve výši 300 EUR. 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. Dále se spoluúčast neuplatňuje u škod vzniklých během přepravy (viz § 4 bod 1), u nákladů podle § 4 
bodu 2, v případě pomoci při poruše lodi (viz § 4 bod 3), kontrol po nasednutí lodi na dno (viz § 4 bod 4) a nákladů 
na ubytování podle § 4 bodu 5.
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§ 7 Pojistná hodnota = Pevná taxa

1. Pojistná hodnota odpovídá nové ceně (tzn. částce odpovídající nákladům na znovupořízení nové věci stejného 
druhu a kvality). Výše této hodnoty je stanovena jako ocenění celkové výše pojistné částky uvedené v pojistné 
smlouvě.

2. Námitka podpojištění je vyloučena.

§ 8 Výše náhrady

1. Při úplné ztrátě včetně případu konstrukční úplné ztráty (nezbytné náklady na opravu a obnovení původního 
stavu přesahují Pevnou taxu) se uhradí pevná taxa podle § 7.

2. V případě částečného poškození se uhradí nezbytné náklady na opravu a obnovení původního stavu beze srážek 
na základě výměny „nové za staré“. Uhrazeny budou rovněž náklady na přepravu do nejbližší vhodné loděnice 
a zpět, jež je nezbytná v rámci pojistné událostí.

3. Potenciální výnosy ze zbytkových cen se započítají do pojistného plnění podle bodu 1 a 2. Pojistník se nemůže 
tomuto zápočtu vyhnout tím, že pojistiteli poskytne příslušné zbytky.

4. DPH se vrací pouze tehdy, pokud je skutečně účtována u zvoleného způsobu odstranění škody. DPH se v žádném 
případě nevrací, existuje-li nárok na odpočet daně na vstupu (DPH).

§ 9 Vyplacení pojistného plnění

1. Pojistitel je povinen co nejrychleji provést kontrolní kroky ke zjištění pojistné události a své povinnosti poskytnout 
plnění a dojde-li ke kladnému závěru, musí neprodleně vyplatit pojistné plnění.

2. V případě krádeže nebo zneužití či podvodu, jež jsou spolupojištěné na základě zvláštní dohody, je pojistné plnění 
splatné nejdříve dva měsíce od nahlášení škody. Pokud se podaří zjistit místo, na kterém se odcizený majetek 
pojistníka nachází, je pojistník povinen tyto věci opět převzít pouze tehdy, jestliže mezi termínem splatnosti a 
okamžikem, kdy pojistník může svůj majetek opět získat do svého držení, neuplyne doba delší než 2 měsíce.

3. Je-li v souvislosti se škodní událostí zahájeno proti pojistníkovi správní nebo trestněprávní řízení z důvodů, které 
by mohly být podstatné i pro otázku nároku na náhradu jeho škody, pak je pojistitel oprávněn počkat se svým 
rozhodnutím, zda a v jaké výši je povinen poskytnout řádné plnění, do doby, než je řízení pravomocně ukončeno.
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ČÁST B: PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU  
ZPŮSOBENOU PROVOZEM JACHTY

§ 1 Předmět pojištění 

1. Pojistitel poskytne pojistníkovi a spolupojištěným osobám pojistnou ochranu pro případ, že kvůli škodní události, 
ke které dojde v souvislosti s držením nebo užíváním lodi uvedené v pojistné smlouvě, vznese vůči nim třetí strana 
nárok na náhradu škody (poškození zdraví, majetku nebo finanční ztráta) na základě zákonné odpovědnosti za 
způsobenou škodu.

2. Mezi spolupojištěné osoby patří:

a) majitel (pokud jím není sám pojistník);

b)  kapitán, členové posádky a každá osoba, které je na palubě lodi se souhlasem pojistníka nebo majitele jako 
host;

c) každá osoba, které se souhlasem pojistníka nebo majitele a ve shodě s účelem použití lodi používá lodní člun 
lodi nebo provozuje sport, přičemž používá vybavení pro vodní sporty nebo potápěčské vybavení patřící do 
inventáře lodi.

§ 2 Doplňkové krytí

1. Vybavení pro vodní sporty a potápění

Pojistná ochrana zahrnuje také odpovědnost za způsobenou škodu plynoucí z používání lodních člunů lodi a 
provozování sportu, při kterém je používáno vybavení pro vodní sporty nebo potápěčské vybavení patřící do inventáře 
lodi, a to za předpokladu, že se tak děje ve shodě s účelem použití lodi.

2. Znečištění vody

Pojistná ochrana se vztahuje i na odpovědnost za přímé nebo nepřímé následky změn fyzikálních, chemických či 
biologických vlastností vody včetně podzemní vody (znečištění vody), přičemž v případě takovéhoto znečištění vody 
jsou finanční ztráty řešeny stejným způsobem jako poškození majetku.

3. Nechtěné spuštění nouzového signálu

Pojistná ochrana dále zahrnuje náklady na pátrací a záchranné akce v důsledku nechtěného spouštění nouzového 
signálu (např. EPIRB nebo DSC), aniž by skutečně nastal stav ohrožení, a to za předpokladu, že tyto náklady nemohou 
být kryty jiným způsobem.

4. Pojistné krytí odpovědnosti skippera za škodu

a) Pojistná ochrana podle § 1 bodu 1 je poskytnuta pojistníkovi jako fyzické osobě a členům posádky jako 
spolupojištěným osobám i v případech zákonné odpovědnosti za škodu při škodní události, ke které dojde 
v souvislosti s nekomerčním, v pojistné smlouvě neuvedeném použitím lodi (včetně lodního člunu), kterou 
si pojistník sám pronajal nebo vypůjčil a kterou sám obsluhuje jako vůdce plavidla tzv. skipper (pojistné krytí 
odpovědnosti skippera za škodu).

b) Na nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou pojistníkem nebo spolupojištěnými osobami na pronajaté 
nebo vypůjčené lodi a/nebo jejím vybavení, inventáři a příslušenství se vztahuje toto pojištění odpovědnosti 
skippera za škodu pouze tehdy, jsou-li tyto nároky uplatňovány kvůli hrubé nedbalosti a hrubá nedbalost je 
potvrzena příslušným úřadem, soudem nebo narovnáním, které je uznáno pojistitelem. V tomto případě činí 
spoluúčast pojistníka 2 500 EUR.

c) Dále jsou pojištěny oprávněné nároky pronajímatele nebo majitele vedené lodi uplatňované kvůli ztrátě 



P A N T A E N I U S  –  P O D M Í N K Y  
P R O  P O J I Š T Ě N Í  J A C H E T  ( P Y B )  A T

AT
 / 

CZ
E 

/ P
YB

 0
81

8

– Část B: Podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem jachty / strana 6 –

prokazatelného příjmu z následných pronájmů lodi v důsledku jejího poškození pojištěnými osobami, a 
to až do výše maximálně 20 000 EUR. To platí pro smlouvy o pronájmech lodi, které již byly rezervovány a 
zaplaceny v den jejího poškození, pokud není možná rezervovat jinou loď a pokud oprava poškození lodi 
trvá déle než 3 dny.

d) V ostatních případech se náhrada z pojistného krytí odpovědnosti skippera za škodu vyplácí pouze tehdy, 
nelze-li pojistné plnění poskytnout na základě jiné pojistné smlouvy – zejména z pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou při provozování vodních sportů, které je sjednáno pro pronajatou nebo vypůjčenou loď 
(subsidiarita pojistného krytí odpovědnosti skippera za škodu).

5. Pojištění nedobytných pohledávek

a) Pojistná ochrana zahrnuje i případy, kdy pojištěné osobě způsobí škodu třetí osoba, přičemž pohledávku na 
náhradu vzniklé škody nelze vůči této třetí osobě uplatnit. Třetí osobou ve smyslu těchto podmínek je osoba, 
která danou škodu způsobila a u které uplatnil pojistník resp. pojištěná osoba svůj nárok na náhradu škody 
z odpovědnosti za způsobenou škodu, jak prokazatelně dokládá právně vymahatelný titul.

b) Obsah a rozsah pojištěných pohledávek na náhradu škody se řídí rozsahem pojistného krytí stanoveným v 
této smlouvě. Jestliže má pojistník nebo spolupojištěná osoba oprávněné nároky na náhradu škody, musí 
se smlouva interpretovat tak, jako by byla třetí strana měla pojistné krytí jako osoba pojištěná dle těchto 
pojistných podmínek.

c) Pojištění se vztahuje na škody na zdraví a majetku pojištěné osoby, u kterých je třetí osoba povinna k náhradě 
škody na základě předpisů soukromého práva.

d) Pojištění se nevztahuje na škody, které třetí osoba způsobila úmyslně, na škody do 1000 EUR a na škodní 
události, ve kterých je povinen poskytnout pojistné plnění jiný pojistitel (např. povinné ručení nebo sociální 
pojištění) nebo správa sociálního zabezpečení.

e) Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je, že se pojištěná osoba domohla u soudu právně vymahatelného 
titulu vůči třetí osobě (rozsudek, exekuční příkaz, soudní narovnání) nebo notářsky ověřeného uznání dluhu 
třetí osobou.

f) Pojištěná osoba musí doložit, že vymáhání bylo neúspěšné nebo že nemá žádné vyhlídky na úspěch. Vymáhání 
je neúspěšné, pokud nevede k úplnému uspokojení pohledávky, a bez vyhlídky na úspěch, pokud například 
třetí osoba během posledních třech let vydala čestné prohlášení nebo je zapsána v seznamu dlužníku 
vedeném u exekučního soudu.

g) Pojištěná osoba je povinna postoupit své pohledávky ve výši náhrady vůči třetí osobě a vydat originály 
exekučních titulů, podkladů a ostatních listin, ze kterých vyplývá, že se jedná o pojistnou událost ve smyslu 
těchto podmínek.

h) Třetí strana nemůže z této smlouvy odvozovat žádná práva.

§ 3 Územní platnost pojištění 

Pojištění platí pro oblast plavby uvedenou v pojistné smlouvě. Příležitostné a neplánované opuštění oblasti plavby je 
rovněž zahrnuto do pojištění, musí se však neprodleně oznámit pojistiteli. Pojistitel je v takovýchto případech oprávněn 
požadovat adekvátní příplatek k pojistnému. Rozšířené pojistné krytí platí výhradně pro pojištění odpovědnosti 
skippera za škodu podle § 2 bodu 4.

§ 4 Rozsah pojistného krytí

1. Pojistné plnění pojistitele zahrnuje prošetření otázky odpovědnosti za škodu, poskytnutí náhrady, kterou 
mají pojištěné osoby zaplatit na základě uznání nároku učiněného či schváleného pojistitelem, na základě 
vyrovnání uzavřeného či schváleného pojistitelem nebo na základě soudního rozhodnutí. Pojistitel rovněž odvrací 
neoprávněné nároky.
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2. Pojistitel je rovněž zmocněn k tomu, aby jménem pojištěné osoby zajistil uspokojování nároků a/nebo ochranu před 
neoprávněnými nároky podle bodu 1. Jestliže nárok z odpovědnosti za škodu není vyřešen uznáním, uspokojením 
nebo narovnáním, jak o to usiluje pojistitel, nýbrž ztroskotá kvůli jednání pojištěné osoby, pak pojistitel neručí za 
dodatečné výdaje spojené s hlavním sporem, úroky a náklady.

3. Pro rozsah pojistného plnění pojistitele představují pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě maximální limit u 
každé pojistné události. Několik škod vzniklých ve stejnou dobu a ze stejné příčiny je pokládáno za jednu škodní 
událost. Výlohy pojistitele na náklady – včetně nákladů na odvrácení a minimalizaci škody – se nezapočítávají jako 
plnění do příslušné pojistné částky. To neplatí pro náklady v případě nároků z odpovědnosti za škodu uplatněných 
podle zákonů Spojených států amerických nebo Kanady. V tomto případě se výlohy pojistitele na náklady započtou 
do pojistné částky, i když vznikly v důsledku jeho pokynů. Pojistná částka pro danou škodní událost, jakož i celkové 
plnění pro všechny škodní události v jednom pojistném roce jsou uvedeny v pojistné smlouvy.

§ 5 Výluky z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem jachty

Pojištění se nevztahuje na:

1. nároky z odpovědnosti za škodu plynoucí ze škodních událostí, jež nastanou v době, kdy jsou loď, její lodní čluny 
nebo vybavení pro vodní sporty

a) ovládány odpovědnou osobou, která nemá pro řízení lodi nezbytnou úřední licenci. Povinnost poskytnout 
plnění ostatním pojištěným osobám však zůstává nedotčena, pokud pojistník nebo majitel měl důvod se 
domnívat, že odpovědná osoba, která řídila loď, má příslušnou licenci nebo pokud loď řídila neoprávněná 
osoba;

b) používána v závodech motorových člunů nebo při příslušných tréninkových jízdách, při kterých jde pouze o 
dosažení maximální rychlosti;

2. nároky z odpovědnosti za škodu plynoucí ze škodních událostí, ke kterým dojde v souvislosti s použitím 
potápěčského vybavení, jestliže osoba, která toto vybavení použije, nemá příslušnou potápěčskou licenci. To neplatí 
pro hodiny výcviku a tréninku se členem posádky, který je kvalifikovaným instruktorem potápění s příslušnou licencí;

3. nároky pojistníka nebo majitele z odpovědnosti za škodu vůči spolupojištěným osobám za poškození majetku 
nebo finanční ztrátu;

4. vzájemné nároky spolupojištěných osob z odpovědnosti za škodu, jestliže věcná škoda není větší než 200 EUR; 
to samé platí pro nároky spolupojištěných osob z odpovědnosti za škodu vůči pojistníkovi nebo majiteli;

5. nároky z odpovědnosti za škodu, pokud na základě smlouvy nebo zvláštního příslibu překračují zákonem stanovené 
povinné ručení, nebo nároky plynoucí ze smlouvy (např. nárok na plnění smluv). To platí i v případech, kdy 
jsou nároky plynoucí ze smlouvy upraveny zákonem (např. náhrada finanční ztráty kvůli zpoždění plnění, kvůli 
odstoupení nebo snížení ceny);

6. nároky z odpovědnosti za škodu, které se zaměřují na náhradu škody trestní povahy («Punitive Damages»);

7. nároky z odpovědnosti za škodu v důsledku pracovních úrazů členů posádky zaměstnaných na lodi uplatňované 
vůči pojistníkovi nebo majiteli. V rámci těchto podmínek jsou však pojištěny zákonné regresní nároky správy 
sociálního zabezpečení resp. ostatních pojistitelů pracovních úrazů;

8. nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou znečištěním vody (§ 2 bod 2), pokud se jedná o znečištění vody 
způsobené vypuštěním škodlivých látek do vody nebo jiným záměrným ovlivněním kvality vody, záměrným 
nedodržením zákonů, nařízení a úředních vyhlášek na ochranu vody, válečnými událostmi, povstáními, občanskými 
nepokoji, zásahy úřední moci nebo zemětřesením.
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ČÁST C: PODMÍNKY ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ OSOB NA PALUBĚ

§ 1 Rozsah platnosti pojištění

1. Pojištění platí po celém světě a zahrnuje úrazy, které vzniknou v příčinné souvislosti s používáním lodi uvedené 
v pojistné smlouvě a jejich lodních člunů na soukromých cestách a regatách, jakož i během kotvení, odstavení a 
užívání lodi v přístavech včetně vycházek na břeh na dobu kratší než 48 hodin, během vytahování lodě na břeh 
a jejího spouštění na hladinu, během provádění údržby, přestavby a opravy. Pojištění zahrnuje také sportování 
s využitím vybavení pro vodní sporty, jež patří do inventáře lodi, jakož i plavání, šnorchlování a potápění za 
předpokladu, že se tak děje ve shodě s účelem použití lodi.

2. Pojištění se vztahuje také na úrazy, které vzniknou v souvislosti s užíváním lodi, kterou si pojistník pronajal nebo 
vypůjčil a kterou řídí, pokud ovšem pronájem netrvá déle než 2 týdny, loď se neúčastní regaty nebo není využívána 
ke komerčním účelům.

§ 2 Pojištěné osoby

1. Mezi pojištěné osoby patří majitel lodi a následující oprávněné osoby: kapitán, členové posádky, návštěvníci a 
hosté a osoby, které jsou bezplatně pověřeny spouštěním lodi na hladinu a jejím vytahováním na souš, údržbou, 
přestavbou a opravami lodi.

2. V případě užívání pronajaté lodi podle § 1 bod 2 se pojištění vztahuje pouze na pojistníka jako kapitána a na 
členy jeho posádky.

§ 3 Předmět pojištění

1. Úraz nebo nehoda nastává v momentě, kdy u pojištěné osoby dojde k nedobrovolnému poškození zdraví náhlou 
vnější událostí, která působí na její tělo ( škodní událost).

2. Mezi úrazy se rovněž počítá:

a) vymknutí kloubu v důsledku zvýšeného namáhání končetin nebo páteře, natažení nebo přetržení svalů, šlach, 
vazů či pouzder a vznik břišní nebo tříselné kýly. To platí i pro vyhřezlé meziobratlové ploténky, pokud nebyly 
poškozeny již dříve nebo nejde o důsledek degenerativních změn páteře (viz také § 5);

b) smrt utonutím resp. udušením se pod vodou. Utonutí se předpokládá i v případech, kdy pojištěná osoba 
přepadne přes palubu a nepodaří se ji nalézt do jednoho měsíce;

c) škody na zdraví typické u potápěčů s licencí nebo potápěčů ve výcviku, jako je kesonová nemoc nebo 
barotrauma, aniž by bylo možné doložit škodní událost. Náklady na nezbytné ošetření v dekompresní komoře 
jsou rovněž pojištěny, a sice v rozsahu uvedeném v § 4 bodu 4);

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

e) pojištěná osoba (či osoby) onemocní v důsledku úrazu vzteklinou, tetanem nebo se jí do rány dostane infekce;

f) otrava jídlem při jednorázovém požití otrávené potraviny za předpokladu, že k poškození zdraví způsobené 
otravou dojde do 48 hodin a během této doby je diagnostikováno lékařem;

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

3. Náklady na záchrannou a pátrací akci jsou rovněž pojištěny v rozsahu uvedeném v § 4 bodě 3.

4. Jako úraz jsou vnímány i případy, kdy je pojištěná osoba unesena nebo vzata jako rukojmí v okamžiku, když běží 
její pojistná ochrana, a přitom dojde k poškození jejího zdraví v důsledku odpírání potravy nebo léků nebo v 
důsledku nesprávného podávání potřebných léků nebo potravy.
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§ 4 Dohodnuté plnění

Dohodnuté druhy plnění a pojistné částky jsou uvedeny ve smlouvě.

Pojištění se vypočítá podle paušálního systému. Dílčí částka na jednu pojištěnou osobu se tak vypočítá z dohodnuté 
paušální částky, která se vydělí počtem pojištěných osob na palubě. Tato částka je omezena dohodnutou maximální 
pojistnou částkou na jednu osobu.

Pro vznik nároku a vyměření pojistného plnění platí následující ustanovení.

1. Pojistné plnění v případě invalidity

a) Podmínky pro poskytnutí pojistného plnění

Fyzické nebo duševní schopnosti pojištěného jsou následkem úrazu trvale sníženy resp. omezeny (invalidita).

Omezení je trvalé, pokud se předpokládá, že bude trvat déle než 3 roky a nelze očekávat změnu stavu.

Invalidita nastane do 12 měsíců od úrazu a během 15 měsíců od úrazů je konstatována písemně lékařem a 
pojištěná osoba u nás uplatnila příslušný nárok a předložila lékařské osvědčení.

Nárok na pojistné plnění v případě invalidity nevzniká, pokud pojištěná osoba následkem úrazu zemře do 
jednoho roku po úrazu.

b) Druh a výše pojistného plnění

Pojistné plnění v případě invalidity se vyplácí jednorázově. Základem pro výpočet pojistného plnění je pojistná 
částka a stupeň invalidity způsobené úrazem. Dojde-li ke ztrátě níže uvedené části těla nebo smyslového 
orgánu nebo pokud se stanou zcela nefunkční, pak se použijí výhradně následující stupně invalidity:

Paže     75 %

Paže nad loktem   70 %

Paže pod loktem   65 %

Ruka     60 %

Palec na ruce    25 %

Ukazováček    16 %

Prst na ruce  
(kromě palce a ukazováčku)  10 %

Více prstů na jedné ruce,  
maximálně však    60%

Noha nad střed stehna   75 %

Noha po střed stehna   70 %

Noha po koleno    65 %

Noha po střed bérce   60 %

Noha     50 %

Palec na noze      8 %

Prst na noze (kromě palce)    4 %

Oko     50 %

pokud však ke ztrátě zraku  
u druhého oka došlo již před úrazem 75 %

Sluch u jednoho ucha   35 %

pokud však ke ztrátě sluchu  
u druhého ucha došlo již před úrazem 50 %

Čich     15 %

Chuť     10 %

Hlas     70 %

V případě částečné ztráty nebo částečného omezení funkce se použije odpovídající část příslušné 
procentní sazby.
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c) Pro ostatní části těla a smyslové orgány se stupeň invalidity stanovuje podle toho, do jaké míry jsou celkově 
sníženy normální fyzické nebo duševní schopnosti. Zohledňují se přitom výhradně medicínské aspekty.

d) Pokud postižené části těla nebo smyslové orgány či jejich funkce byly trvale poškozeny již před úrazem, pak 
se stupeň invalidity sníží o toto předchozí postižení. Posouzení se provede podle § 4 bodu 1 písm. b) a c).

V případě úplné ztráty sluchu nebo zraku v důsledku nehody nebude předchozí trvalé omezení sníženo o 
procenta, o něž bylo omezení korigováno sluchovými nebo zrakovými pomůckami (naslouchátky, brýlemi, 
kontaktními čočkami).

e) Je-li v důsledku úrazu poškozeno více částí těla nebo smyslových orgánů, pak se stupně invalidity stanovené 
podle výše uvedených pravidel sčítají. Více než 100 % však nebude zohledněno.

f) Nadstandardní pojistné plnění od 90% invalidity

Dvojnásobné pojistné plnění v případě invalidity je vypláceno tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Stupeň invalidity je stanoven podle § 4 bodu 1 písm. b) až e) a k úrazu došlo před dosažením věku 65 let 
pojištěné osoby a úraz způsobil invaliditu stupně minimálně 90 %.

Nadstandardní pojistné plnění za každou pojištěnou osobu je omezeno na částku maximálně 200 000 EUR.

g) Jestliže pojištěná osoba zemře z příčin nesouvisejících s úrazem do jednoho roku od úrazu nebo zemře z 
jakékoli příčiny později než jeden rok od úrazu a pokud vznikl nárok na pojistné plnění za invaliditu, pak bude 
toto plnění vyplaceno podle stupně invalidity, se kterým by bylo počítáno na základě lékařských nálezů.

2. Pojistné plnění v případě smrti

a) Podmínky pro poskytnutí pojistného plnění

Podmínkou pro poskytnutí tohoto plnění je skutečnost, že pojištěná osoba zemře během jednoho roku na 
následky úrazu. Viz zvláštní povinnosti podle § 7 bod 6.

b) Výše pojistného plnění

Pojistné plnění v případě smrti se vyplatí ve výši dohodnuté pojistné částky.

3. Náklady na záchrannou a pátrací akci

Nezbytné náklady veřejné instituce nebo soukromé firmy na záchrannou a pátrací akci jsou hrazeny až do výše  
50 000 EUR, jestliže se pojištěné osoba dostala do stavu nouze na moři nebo utrpěla úraz nebo jí tento stav nebo 
úraz hrozil nebo se dal s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem předpokládat. Náklady budou uhrazeny i v případě, 
že pátrání nebude úspěšné.

4. Náklady na převoz pacienta

Hradí se náklady na převoz v souvislosti s úrazem do výše 50 000 EUR. Sem patří:

 - náklady na lékařem nařízený převoz zraněné osoby do nemocnice nebo na speciální kliniku;
 - dodatečné náklady spojené s návratem zraněné osoby do místa jejího bydliště, pokud tyto dodatečné náklady 

plynou z nařízení lékaře nebo byly s ohledem na druh zranění nevyhnutelné;
 -  dodatečně vzniklé náklady při úrazu v zahraničí na cestu domů nebo ubytování nezletilých dětí a dalších osob, 

které cestují spolu s pojištěnou osobou;
 - náklady na repatriaci do místa posledního trvalého bydliště v případě úmrtí v důsledku úrazu;
 - náklady na pohřeb v zahraničí namísto repatriace do místa bydliště v případě úmrtí v zahraničí v důsledku úrazu;
 -  náklady na nezbytný pobyt potápěčů s licencí a potápěčů ve výcviku v dekompresní komoře, pokud to bylo po 

potápění nezbytné. 
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5. Náklady na zdravotnickou záchrannou službu v cizině

Nezbytné náklady na zdravotnickou záchrannou službu v důsledku úrazu budou uhrazeny v rozmezí od 50,- EUR 
do 50 000,- EUR (do 100 000 EUR mimo Evropu), tzn. v případě zranění pojištěné osoby mimo její domovský stát, 
přičemž zranění si vyžaduje okamžitou hospitalizaci nebo ambulantní ošetření kvalifikovaným lékařem a s léčbou 
resp. ošetřením nelze počkat do návratu do domovského státu.

6. Náklady na přepravu lodi zpět

a) Podmínky pro poskytnutí pojistného plnění

Podmínkou je, že si pojistná událost vyžádala okamžitou hospitalizaci kapitána v nemocnici. Invalidita 
způsobená úrazem není v tomto případě vyžadována. V důsledku nehody pak kapitán pojištěné lodi není 
schopen zabezpečit její návrat a žádný náhradní kapitán není k dispozici.

b)  Druh a výše pojistného plnění

Pojistná ochrana zahrnuje až do výše 10 000 EUR náklady nezbytné na přepravu lodi uvedené v pojistné 
smlouvě zpět do domovského přístavu.

7. Kosmetické operace

a)  Podmínky pro poskytnutí pojistného plnění

Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je, že pojištěná osoba podstoupila kosmetickou operaci po úrazu, 
na který se vztahuje smlouva. Kosmetickou operací se rozumí lékařský zákrok provedený po ukončení léčby, 
jehož cílem je opravit vzhled pojištěné osoby, který byl následkem úrazu narušen. Kosmetická operace musí 
být provedena do tří let od úrazu a v případě úrazů nezletilých osob nejpozději před dosažením věku 21 let.

b) Druh a výše pojistného plnění

Do celkové výše až 10 000 EUR se hradí prokázané honoráře lékařů, ostatní náklady na operaci, nezbytné 
náklady na ubytování a stravování v nemocnici, jakož i náklady na ošetření a náhradu zubů vyplývající ze ztráty 
nebo částečné ztráty řezáků a špičáků následkem nehody.

8. Dodatečná pojistná plnění

Podmínkou pro plnění uvedená v bodech 3 až 7 je, že třetí osoba (např. druhý pojistitel) není povinna poskytnout 
plnění, své plnění odmítá nebo poskytla takové plnění, které je nedostatečné k pokrytí nákladů.

Jestliže má pojištěná osoba k dispozici více úrazových pojištění sjednaných s pojistiteli, kteří se podílejí na plnění této 
pojistné smlouvy, lze daná pojistná plnění uplatnit pouze z jedné z těchto smluv.

Plnění uvedená v bodě 3 až 7 platí pro každou pojistnou událost každé pojištěné osoby. To platí i pro náklady na 
pátrací akci podle bodu 3 a náklady na převoz lodi podle bodu 6; zde se částka poskytne jednorázově za loď.

§ 5 Předchozí nemoci a zdravotní handicapy

Jestliže u poškození zdraví v důsledku škodní události nebo u jeho následků sehrály svoji roli i nemoci či jiné zdravotní 
handicapy, pak se v případě invalidity snižuje procentní sazba stupně invalidity s ohledem na podíl nemoci či 
zdravotního handicapu. Stejně tak se sníží plnění v případě úmrtí, a pokud není stanoveno jinak, i ve všech ostatních 
případech.

Je-li tento podíl menší než 35 %, pak se plnění nesnižuje.

§ 6 Výluky z pojistného krytí

Pojištění se nevztahuje na následující úrazy resp. nehody:
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1. Úrazy pojištěné osoby způsobené v důsledku duševní poruchy nebo užívání návykových látek, jakož i záchvatu 
mrtvice, epileptického záchvatu nebo jiného křečového záchvatu, který postihne celé tělo pojištěné osoby.

Pojištění se však poskytuje:

 - když byly tyto poruchy nebo záchvaty způsobeny škodní událostí, na kterou se vztahuje tato smlouva; to 
neplatí pro případy plnění uvedené v § 4 bod 3;

 - při nehodách způsobených poruchou vědomí v důsledku opilosti, pokud byl obsah alkoholu v krvi v době 
nehody nižší než 1,1 ‰.

2. Úrazy pojištěné osoby, které se jí stanou proto, že pojištěná osoba úmyslně spáchá trestný čin nebo se o jeho 
spáchání pokusí.

3. Úrazy způsobené přímo nebo nepřímo válečnými událostmi nebo občanskou válkou.

Pojistná ochrana se však poskytuje v případech, kdy je pojištěná osoba během cesty do zahraničí neočekávaně 
zastižena válečnými událostmi nebo občanskou válkou.

Toto pojištění zaniká uplynutím 14. dne od začátku války nebo občanské války na území státu, ve kterém se 
pojištěná osoba zdržuje.

Rozšíření tohoto pojištění neplatí pro cesty do států nebo přes státy, na jejichž území probíhá válka nebo 
občanská válka. Rovněž neplatí pro aktivní účast ve válce nebo občanské válce ani pro úrazy způsobené zbraněmi 
hromadného ničení či úrazy v souvislosti s válkou nebo ozbrojeným konfliktem mezi těmito zeměmi: Čína, 
Německo, Francie, Velká Británie, Japonsko, Rusko nebo USA.

4. Úrazy, které si pojištěná osoba přivodí tím, že se účastní závodů motorových lodí včetně případných tréninkových 
jízd, u kterých jde o dosažení nejvyšší rychlosti. To se nevztahuje na účast na plachetních regatách.

5. Úrazy členů posádky nebo skipperů zaměstnaných a pobírajících mzdu.

6. Úrazy pojištěné osoby jako je profesionální potápěč nebo sportovec.

7. Vyloučeny jsou také následující úrazy:

a) Krvácení z vnitřních orgánů a krvácení do mozku. Pojistná ochrana se však poskytne v případě, kdy je převažující 
příčinou škodní událost, na kterou se vztahuje tato smlouva (§ 3).

b) Škody na zdraví v důsledku záření. Pojistná ochrana se však poskytne v případě škod na zdraví, které v důsledku 
úrazu způsobí rentgenové, laserové, maserové a uměle generované ultrafialové záření.

c) Škody na zdraví v důsledku léčebných opatření a zásahů do těla pojištěné osoby. Pojistné plnění se však 
poskytne v případech, kdy potřeba léčebných opatření nebo zásahů (radiodiagnostické i radioterapeutické) 
je vyvolána povahou úrazu, na který se vztahuje tato smlouva. Plnění se poskytuje i v případech násilného 
zásahu třetí osoby.

d) Infekce s výjimkou infekcí uvedených v § 3 bodě 2 písm. e);

e) Otravy v důsledku požití tuhých nebo tekutých látek skrz jícen, s výjimkou otrav jídlem uvedených v § 3 bodě 
2 písm. f);

f) Patologické poruchy v důsledku psychických reakcí, které nelze přímo a kauzálně vysvětlit organickým 
zraněním/poškození, a to i když jsou vyvolány úrazem.

§ 7 Povinnosti v případě pojistného plnění a následky při jejich porušení

1. Po úrazu, který pravděpodobně bude předmětem pojistného plnění, musí pojistník nebo pojištěná osoba 
neprodleně vyhledat lékaře, dodržovat jeho pokyny a informovat pojistitele.
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2. Zaslané oznámení úrazu se musí vyplnit pravdivě a obratem poslat zpět; kromě toho se stejným způsobem musí 
poskytnout požadované, předmětné informace.

3. Pokud pojistitel určí lékaře, musí se pojištěná osoba nechat vyšetřit těmito lékaři. Nezbytné náklady včetně ušlého 
na výdělku kvůli vyšetření hradí pojistitel.

4. Jestliže u OSVČ nelze prokázat ušlý výdělek, vyplatí se pevná částka odpovídající 1 ‰ pojistné částky pro případ 
invalidity, maximálně však 500 EUR.

5. Lékaři, kteří ošetřovali nebo vyšetřovali pojištěnou osobu i z jiných důvodů, nemocnice nebo jiná zdravotnická 
zařízení, další pojistitelé osob, zdravotní pojišťovny, oborové profesní organizace a úřady musí být zmocněny 
poskytnout veškeré potřebné informace. Pojistitel bude informovat pojištěnou osobu o shromažďování jejích 
osobních zdravotních údajů, dostal-li k tomu souhlas ještě před úrazem. Pojištění osoba může toto shromažďování 
údajů nepovolit; to však může vést ke ztrátě nároků na pojistné plnění. Pojištěná osoba může kdykoli požadovat, 
aby shromažďování údajů probíhalo pouze tehdy, když dá k tomu v konkrétním případě souhlas.

6. Pokud dojde k úrazu s následkem smrti, musí to být oznámeno pojistiteli do 48 hodin od okamžiku, kdy byla tato 
skutečnost zjištěna, a to i v případě, že úraz již byl nahlášen.

Pojistitel má v tomto případě právo nechat provést ohledání mrtvoly určeným lékařem.

7. U konkrétních druhů pojistného plnění je v některých případech nutné dodržet další lhůty. Nejedná se však o 
povinnost, nýbrž spíše podmínku pro uplatnění nároku.

8. Dojde-li k porušení povinnosti, kterou je třeba splnit po vzniku úrazu, pak je pojistitel v souladu se zákonem (viz 
§ 6 a § 62 spolkového zákona o pojistné smlouvě – VersVG) zcela nebo částečně zproštěn povinnosti poskytnout 
pojistné plnění.

9. K porušení povinnosti nedochází zejména tehdy, když pojištěná osoba vyhledá lékaře až ve chvíli, kdy je patrný 
skutečný rozsah a pokud to zpočátku vypadalo, že úraz nebude mít žádné následky a není tak nutné hned hlásit 
vznik škody, nebo když došlo k neúmyslnému opomenutí povinností, ale po zjištění tohoto opomenutí byly 
povinnosti neprodleně splněny.

§ 8 Splatnost pojistných plnění

1. Pojistitel je povinen do jednoho měsíce – při uplatnění nároku na plnění v případě invalidity do tří měsíců – 
oznámit, zda a v jakém rozsahu uznává daný nárok. Lhůty začínají běžet s doručením dokladu o průběh úrazu 
a jeho následcích, jakož i dokladu o ukončení léčby při uplatnění nároku na plnění v případě invalidity, je-li to 
nezbytné pro určení stupně invalidity.

2. Poplatky u lékaře, které jsou spojené s odůvodněním nároku na plnění, hradí pojistitel, pokud si objednal vyžádal 
vyhotovení znaleckého posudku. Ostatní náklady pojistitel nehradí.

3. Pokud pojistitel nárok na pojistné plnění uzná nebo pokud existuje shoda o důvodu a částce, je pojistné plnění 
vyplaceno během 2 týdnů.

4. Pro pojistné plnění v případě invalidity platí:

Je-li povinnost poskytnout plnění zpočátku stanovena pouze co do důvodu, bude na žádost vyplacena záloha v 
přiměřené výši. Před ukončením léčby lze žádat o pojistné plnění za invaliditu během roku po úrazu pouze do 
výše dohodnuté pojistné částky pro případ úmrtí.

5. Přehodnocení invalidity

a) Pojistitel a pojištěná osoba mají právo na každoroční přehodnocení stupně invalidity lékařem.

Toto právo platí po dobu tří let, u dětí do dosažení věku 14 let, avšak maximálně 5 let od úrazu. Toto právo 
musí uplatnit pojistník a pojistitel, ten spolu s prohlášením o své povinnosti poskytnout plnění podle § 8 
bodu 1, před vypršením lhůty. Aby mohl pojistník zavčas využít své právo na nové stanovení stupně invalidity 
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musí dát pojistník pojistiteli možnost, aby před vypršením lhůty pověřil lékaře prohlídkou pojištěné osoby. 
Oznámení, že pojištěný chce uplatnit toto své právo, je proto třeba doručit pojistiteli pokud možno 3 měsíce 
po prohlášení o jeho povinnosti poskytnout plnění, nejpozději však 3 měsíce před vypršením pětileté lhůty 
od úrazu.

b) Pokud se při konečném posouzení stupně invalidity pro pojistné plnění v případě invalidity podle § 4 dojde k 
vyššímu plnění, než jaké je dosud poskytováno, pak se dodatečná částka ročně zúročí sazbou o 5 procentních 
bodů vyšší, než je základní úroková sazba Evropské centrální banky.

§ 9 Právní vztahy zúčastněných osob

1. Spolupojištěná osoba může uplatnit nárok na pojistné plnění z úrazového pojištění přímo u pojistitele bez 
souhlasu pojistníka. V tomto případě je pojistné plnění vypláceno přímo pojištěné osobě.

2. Pojistník informuje každou spolupojištěnou osobu o pojistné ochraně garantované touto smlouvou a o právu 
pojištěné osoby podle § 9 bodu 1.

Uplatňování dalších práv plynoucích ze smlouvy nepřísluší spolupojištěné osobě, nýbrž pouze pojistníkovi. Vedle 
spolupojištěných osob odpovídá za plnění povinností i pojistník.

3. Všechna ustanovení, která platí pro pojistníka, se analogicky aplikují i na jeho právní nástupce a ostatní žadatele.
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ČÁST E: VŠEOBECNÁ ČÁST PRO VŠECHNY ČÁSTI A AŽ D

Ustanovení této všeobecné části E platí pro všechny předchozí části A až D.

§ 1 Začátek pojistného krytí

Pojistné krytí začíná platit od okamžiku uvedeného v pojistné smlouvě. Je vyloučena námitka, že neexistuje 
povinnost poskytovat pojistné plnění, dokud není zaplaceno první pojistné (viz § 38 odst. 2 spolkového zákona o 
pojistné smlouvě – VersVG).

§ 2 Trvání smlouvy a její vypovězení

1. Každá pojistná smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku. Není-li vypovězena nejpozději tři měsíce před uplynutím 
daného smluvního roku, prodlužuje se o další rok.

2. Jakmile dojde k pojistné události, je každá ze smluvních stran oprávněna vypovědět pojistný vztah. Smlouvu 
lze vypovědět pouze do uplynutí měsíce po ukončení jednání o náhradě. Pojistitel musí dodržet jednoměsíční 
výpovědní lhůtu. Pojistník nemůže pojištění zrušit k pozdějšímu datu, než je konec aktuálního pojistného období.

3. Dojde-li k prodeji lodi, končí pojistná smlouva k okamžiku přechodu vlastnictví. Pojistník doloží pojistiteli datum 
přechodu vlastnictví předložením kopie kupní smlouvy, aby pojistitel mohl provést vyúčtování pojistného, které 
má být vráceno. V případě existujícího havarijního pojištění trupu jachty podle části A a existujícího pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem jachty podle části B je novému majiteli lodi poskytnuto dočasné 
pojistné krytí dle těchto pojistných podmínek na dobu jednoho měsíce od přechodu vlastnictví, pokud s tím 
souhlasí. Pro tento účel bude pojistnou částkou pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
jachty částka tohoto krytí; pro havarijní pojištění jachty to bude kupní cena uvedená v kupní smlouvě, maximálně 
však do výše dosavadní pojistné částky (Pevná taxa).

4. Je-li pojistná smlouva ukončena předčasně podle bodu 2 nebo 3, je nevyužité pojistné vráceno zpět v poměrné 
výši vzhledem k uplynutému času, pokud se ovšem nejedná o minimální pojistné.

§ 3 Záruka/kauce

Když je pojistník povinen poskytnout záruku za pojištěnou škodu nebo je za tuto škodu požadována kauce, aby 
pojištěný nemusel nastoupit do vězení, pak pojistitel převezme záruku podle těchto podmínek záruku nebo 
zaplatí požadovanou částku.

§ 4 Obecné výluky

Pojistitel neposkytuje náhradu za škody, nároky nebo úrazy:

1. ke kterém dojde v době, kdy je loď použita k jiným než sportovním nebo rekreačním účelům (např. pronájem 
lodi bez posádky nebo pronájem skippera), přičemž použití lodi k udržování obchodních kontaktů (business 
entertainment) patří mezi sportovní a rekreační účely. Jestliže má pojištění platit i pro používání lodi k jiným než 
sportovním nebo rekreační účelům, pak je nutné předem uzavřít zvláštní dohodu;

2. jakékoli osoby, která vzniklou škodu způsobila úmyslně;

3. které jsou způsobeny válkou, občanskou válkou (kromě případu uvedeného v části C, § 6 bod 3) či ozbrojeným 
konfliktem nebo přítomností válečných bojových prostředků jako důsledku války, občanské války nebo ozbrojeného 
konfliktu; nepřátelským použitím válečných bojových prostředků, bez ohledu na to, zda jde o použití související 
s válkou, občanskou válkou nebo ozbrojeným konfliktem;

4. které jsou způsobeny teroristickými a politickými násilnými činy bez ohledu na počet zapojených osob; povstáním, 
vnitřními nepokoji, stávkou, výlukou a nepokoji pracujících; zabavením, odebráním nebo jinými zásahy úřední moci;
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5. jakéhokoli druhu, které jsou způsobené jadernou energií, včetně radioaktivního záření uvolněného při jaderných 
reakcích; použitím chemických, biologických, biochemických látek nebo elektromagnetických vln jako zbraně nebo 
použitím elektronických systémů jako prostředku ke způsobení škody.

 § 5 Všeobecné povinnosti

1. Pojistník je povinen neprodleně pojistiteli nahlásit každou škodu – v případě odpovědnosti za škodu každou 
škodní událost, jež by mohla následně vést k nároku z odpovědnosti za škodu, na který se vztahuje pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem jachty. Kromě toho se škodní případy způsobené požárem a 
výbuchem, krádeží, vloupáním, vandalismem, loupeží, pirátstvím, jakož i případy zneužití a podvodu (pokud se 
na ně vztahuje pojištění na základě zvláštní dohody) musí neprodleně nahlásit na nejbližší policejní stanici.

2. Pojistník je povinen zavést z vlastní iniciativy veškerá proveditelná opatření, která se zdají být vhodná k odvrácení a 
minimalizaci škody. Vydá-li pojistitel v tomto ohledu nějaké pokyny, je pojistník povinen jednat podle těchto pokynů.

3. Pojistník je povinen podávat pojistiteli podrobné a pravdivé zprávy o vzniklých škodách a na jeho žádost mu 
poskytnout veškeré informace, které jsou z pohledu pojistitele nezbytné pro rozhodnutí o pojistné události a 
povinnosti poskytnout pojistné plnění. Na žádost pojistitele je pojistník povinen předložit doklady, je-li jejich 
pořízení proveditelné resp. únosné.

4. Dojde-li k procesu ohledně nároku z odpovědnosti za škodu, pak pojistník přenechá vedení procesu pojistiteli.

5. Bez předchozího souhlasu pojistitele není pojistník oprávněn uznat či uspokojit nárok z odpovědnosti za škodu 
– a to ani částečně.

6. Dojde-li k porušení jedné z povinností uvedených výše v bodě 1 až 5, pak je pojistitel v souladu se zákonem (viz § 
6 a § 62 spolkového zákona o pojistné smlouvě – VersVG) zcela nebo částečně zproštěn povinnosti poskytnout 
pojistné plnění.

§ 6 Právní postavení osob zapojených do smlouvy

1. S výjimkou ustanovení v části C § 9 je k výkonu práv spolupojištěných osob oprávněn výhradně pojistník.

2. Povinnosti stanovené v těchto podmínkách pro pojistníka platí i pro spolupojištěné osoby. Vedle spolupojištěných 
osob odpovídá za plnění povinností i pojistník.

§ 7 Jiná pojištění

Jiná pojištění týkající se stejného předmětu pojištění mají přednost před touto pojistnou smlouvu (subsidiarita). S 
výjimkou plnění uvedených v části C § 4 bod 3 až 7 neplatí toto ustanovení pro úrazové pojištění osob na palubě 
podle části C.

§ 8 Oznámení a projevy vůle

Veškerá oznámení a projevy vůle pojistníka určené pojistiteli v rámci těchto pojistných smluv mohou být 
provedeny se stejnou právní účinností i vůči společnosti Pantaenius.

§ 9 Sankční ustanovení

Pojistitel neposkytne žádnou pojistnou ochranu ani jiné plnění, pokud by byl pojistitel vystaven sankčním 
opatřením, zákazům či omezením podle příslušných hospodářských nebo obchodních sankcí, když by poskytl 
pojistné či jiné plnění.

§ 10 Všeobecná ustanovení

1. Není-li dohodnuto jinak, probíhají veškeré platby pojistitele a pojistníka v eurech.

2. Smluvní vztah se řídí rakouským právem. Pro pojistné smlouvy navíc platí ustanovení rakouského zákona o 
pojistné smlouvě (VersVG).



P A N T A E N I U S  –  P O D M Í N K Y  
P R O  P O J I Š T Ě N Í  J A C H E T  ( P Y B )  A T

AT
 / 

CZ
E 

/ P
YB

 0
81

8

– Část E: Všeobecná část / strana 17 –

3. Místně příslušným soudem pro spory vzešlé z pojistných vztahů je soud ve Vídni.

4. Nároky na pojistné plnění z pojistné smlouvy nelze převádět bez výslovného souhlasu pojistitele.

5. Jestliže pojištění převezme několik pojistitelů, pak dotyční pojistitelé ručí pouze ve výši svého podílu a nikoli 
společně a nerozdílně. Dohody, které uzavře řídicí pojistitel s pojistníkem, jsou pro ostatní zapojené pojistitele 
závazné. Pantaenius poskytne pojistníkovi na požádání písemnou informaci o tom, jací pojistitelé se podílejí 
jakým podílem na jeho pojištění.



G L O S Á Ř  –  D Ů L E Ž I T É  P O J M Y  Z  O B L A S T I  P O J I Š T Ě N Í

AT
 / 

CZ
E 

/ P
YB

 0
81

8

– glosář – důležité pojmy z oblasti pojištění 1 / strana 18 –
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Všechna nebezpečí

Jedná se o soubor nebezpečí, kterým je pojištěný majetek vystaven během trvání pojištění. Nebezpečí je definováno 
jako hrozící výskyt nejisté a nepředvídatelné události.

Lodní čluny

Člun, který se používá výhradně v souvislosti s pojištěnou lodí. Tato souvislost je dána například použitím tohoto 
člunu jako dopravního prostředku k přepravě z lodi na pevninu a zpět nebo jeho využitím při koupání či jiných 
volnočasových aktivitách. Každé použití člunu jako lodního člunu zahrnuje skutečnost, že vychází z pojištěné lodi a 
na ní také opět končí.

Člun je lodním člunem pouze tehdy, když svým typem a velikostí odpovídá pojištěné lodi, na které ho lze přepravovat 
námořnickým způsobem (člunové jeřáby, připevnění na palubě apod.).

Záchrana

Jakákoli činnost provedená s cílem poskytnout pomoc ohrožené lodi ve splavných nebo jiných vodách.

Zařízení proti krádeži, běžně dostupné

Různé typy zámků, které jsou určené k zabezpečení majetku proti krádeži. Může se jednat o uzamykatelnou závoru 
na řazení závěsného motoru nebo visací zámek na úložném boxu.

Vloupání

O vloupání se mluví tehdy, když pachatel pro uskutečnění svého činu vnikne do uzavřeného prostoru pomocí duplikátu 
klíče, paklíče nebo jiného nástroje, které není určen k řádnému otevírání, nebo když se pachatel v tomto prostoru 
ukrývá. Pod vloupání spadá i krádež předmětu, který je speciálně zajištěn uzamčenou schránkou proti odnesení.

Oblast plavby

Geografické území, na kterém platí havarijní pojištění lodi a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
lodi. Pojistná ochrana plynoucí z úrazového pojištění osob na palubě a z pojištění odpovědnosti skippera za škodu 
platí po celém světě; u pojištění právní ochrany to je omezené (plné krytí pro Evropu).

Loď

Loď uvedená v pojistné smlouvě.

Loď, vypůjčená nebo pronajatá

Pojistná ochrana plynoucí z pojištění odpovědnosti za škodu, úrazového pojištění osob na palubě a pojištění právní 
ochrany platí – byť v omezené míře – i pro případy, kdy si pojistník vypůjčí nebo pronajme jinou loď, než která je 
uvedená v pojistné smlouvě.

Pevná taxa

Pojistná hodnota se smluvně dohodne v pevné výši na základě pojištění nové hodnoty a bude vyplacena při úplné 
ztrátě lodi.

Pojištění nedobytných pohledávek

Pojištění nedobytných pohledávek je součástí pojištění odpovědnosti za škodu. Uplatní se v momentě, kdy třetí osoba 
způsobí pojištěné osobě škodu, ale vůči této třetí osobě nelze uplatnit nárok na náhradu škody.
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Kapitánský průkaz

Nezbytné úřední oprávnění k řízení plavidel vydané podle národních předpisů.

Hrubá nedbalost

Hrubé nedbalosti se dopustí ten, kdo s ohledem na celkové okolnosti nejedná s náležitou opatrností vyžadovanou 
v dopravě, a to v míře neobvykle vysoké, kdo nebere v úvahu či nechává bez povšimnutí ty nejednoduší věci, který 
musí být v dané situaci každému zřejmé.

Vyšší moc

Nepředvídatelná událost způsobená vnějšími okolnostmi, které nelze zabránit ani při vynaložení maximální opatrnosti, 
jakou lze v dané situaci očekávat.

Invalidita

Trvalé snížení či omezení tělesných nebo duševních schopností v důsledku úrazu.

Inventář

Pevně zabudované vybavení, nábytek jako skříně, stoly, postele, koberce.

Komerční využití; sportovní a rekreační účely

Komerční využití je takové využití, při kterém je pojištěná loď využívána v souvislosti s výdělečnou činností. Výjimkou je 
tzv. „business entertainment“ (např. jednodenní výlet na lodi s obchodními partnery). Využití pro sportovní a rekreační 
účely naproti tomu probíhá výhradně za účelem rekreace ve volném čase.

Strojní zřízení

Hlavní pohonný systém včetně převodovky, hřídele a lodního šroubu, pomocné stroje a agregáty, zařízení pro úpravu 
vody, chladicí systémy, elektrické generátory a transformátory, baterie/akumulátory, čerpadla, člunové jeřáby a 
zvedací zařízení jakož i elektrické a/nebo hydraulické navijáky servomotory. Nepatří sem potrubí včetně armatur ani 
zásobníky a provozní nádrže s příslušnými zařízeními.

Škody na pronajatých věcech

Poškození věcí, které si pronajme pojistník.

Povinnosti

Povinnost pojištěné osoby chovat se způsobem předepsaným pojistnými podmínkami nebo zákonem. Sem patří 
například povinnost neprodleně nahlásit vzniklou škodu.

Paušální systém

Způsob, kterým se u úrazového pojištění osob na palubě vypočítá pojistné plnění na osobu v případě pojistné 
události. Paušální pojistná částka se vydělí počtem osob na palubě. Plnění na jednu pojištěnou osobu je přitom 
omezeno maximální výši náhrady.

Osobní majetek

Osobní předměty denní potřeby, které lze přiřadit ke konkrétní osobě a které si tato osoba obvykle veze s sebou a 
které nejsou součástí vybavení, příslušenství či inventáře lodi jako například mobilní telefon, sluneční brýle, vycházkové 
oblečení, notebook (pokud neslouží výlučně k navigačním účelům). Tyto předměty nezůstávají trvale na palubě, když 
dotyčná osoba opouští loď.
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Případ právní ochrany

Případ právní ochrany nastává tehdy, když dojde k (i jen údajnému) porušení právních povinností nebo předpisů. 
Nepatří sem čistě preventivní konzultace.

Regata; závody motorových člunů

Regaty jsou jachtařské závody lodí, které probíhají po stanovené trati nebo mezi určenými stanovišti. Závody 
motorových člunů jsou soutěžní akce pořádané v rámci motoristických vodních sportů.

Pojištění odpovědnosti skippera za škodu

Pojištění odpovědnosti skippera za škodu je součástí pojištění odpovědnosti za škodu. Tato pojistná ochrana existuje 
v souvislosti s lodí, kterou si pojistník vypůjčí nebo pronajme. Vlastní poškození lodi je pojištěno pouze tehdy, je-li 
způsobeno hrubou nedbalostí, a při uplatnění spoluúčasti ve výši 2500 EUR. Jiná pojištění mají přednost před 
pojištěním odpovědnosti skippera za škodu.

Stojící loď

Pojištěná loď stojí, pokud má spuštěnou kotvu nebo je pevně přivázána k předmětu na pevnině.

Subsidiarita

Pojistné plnění z těchto pojistných smluv lze požadovat pouze tehdy, pokud na něho nemá pojistník nárok již z jiné 
pojistné smlouvy. U úrazového pojištění osob na palubě to platí pouze pro tyto druhy plnění: náklady na záchrannou 
a pátrací akci, náklady na převoz pacienta, náklady na zdravotnickou záchrannou službu, náklady na přepravu lodi 
zpět, kosmetická operace.

Technické vybavení

Běžné vybavení lodi, které je nezbytné pro její bezpečný provoz.

Částečné poškození

Opravitelné poškození pojištěných věcí. Náklady potřebné na opravu jsou přitom nižší než částka Pevné taxy.

Úplná ztráta

Pojištěné věci jsou neopravitelně poškozeny, zcela zničeny, tzn. fyzicky zlikvidovány nebo ztraceny. K úplné ztrátě 
například dochází tehdy, když pojištěná loď shoří nebo je zcizena a již nenalezena.

Trajlery a stojany

Trajlery jsou přívěsy určené k přepravě pojištěné lodi. Stojany jsou opěrná zařízení určená k odstavení pojištěné lodi 
na souši.

Přeprava

Přepravou pojištěné lodi se rozumí každý pohyb lodi po souši nebo je-li přepravována jako letecký či námořní náklad. 
Přeprava lodi začíná připojením zvedacího zařízení (tzn. popruhy jeřábu nebo manipulační vozík pro spouštění lodi 
na vodu a vytahování z vody). Přenášení jeřábem, spouštění, zvedání a další manipulace s lodí, při nichž loď neopustí 
areál přístavu resp. loděnice, nejsou považovány za přepravu.
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Obvyklé pobyty

Na pobyt pojištěných věcí mimo vodu se vztahuje havarijní pojištění tehdy, je-li takovýto pobyt pro věci typický. To 
znamená v loděnici nebo v kryté hale pro zazimování.

Nehoda

Nenadálá událost způsobená vnějšími okolnostmi.

Pojištěná osoba

Mimo pojištění majetku jsou to všechny osoby, na které se vztahují ochrana uvedená v pojistných podmínkách, ačkoli 
sami nejsou pojistníkem. U pojištění odpovědnosti za škodu a úrazového pojištění osob na palubě to jsou například 
vedle kapitána i hosté a posádka lodi.

Vybavení pro vodní sporty

Nezbytné pomůcky pro provozování sportů ve vodě a na vodě. Sem patří například: Vodní lyže, surfová prkna, 
wakeboardy, paddleboardy, kajaky nebo vodní skútry.

Odstranění vraku, likvidace

Technická opatření pro přepravu trosek havarované lodi za účelem jejich následného zužitkování.

Příslušenství

Movité předměty, které nejsou součástí lodi a které slouží ekonomickému účelu lodi nejenom přechodně a na lodi 
tak mají určitý vyhrazený prostor. Příslušenství se tak pořizuje pouze pro loď a zpravidla je trvale na lodi. Jízdní kola 
na palubě jsou tak považována za příslušenství lodi.


