PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KAUCE
Upozorňujeme, že toto pojištění je k dispozici pouze pro soukromé použití charterové jachty,
nevztahuje se na placené kapitány a pojistník může být pouze fyzická osoba. Tento dokument
je překladem originálních pojistných podmínek, v případě rozporu mezi touto verzí a oficiální
anglickou verzí pojistných podmínek platí verze anglická.
Nosič rizika: KRAVAG-Logistické Versicherungs-AG
Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg
§ 1 Rozsah pojištění
Krytí vzniká pro částečné nebo úplné krytí kauce dohodnuté ve smlouvě o pronájmu lodi
(charterové smlouvě) pro ztrátu vyskytující se během pronájmu až do sjednané pojistné
částky.
§2 Vyloučení
Následující není pojištěno:
1. Ztráty, které jsou záměrně způsobené pojistníkem. V případě, že pojistník způsobí pojistnou
událost hrubou nedbalostí je pojistitel oprávněn snížit plnění škod v poměru k závažnosti
nedbalosti pojistníka;
2. Ztráty způsobené válkou, občanskou válkou nebo válečnýcmi aktivitami, politickým nebo
teroristickým násilím, občanskými nepokoje, stávkami, výlukami, zabavením, intervencí
nadřízených orgánů a vliv atomové energie a radioaktivity;
3. Ztráty, které se vyskytnou v průběhu plavby v případě, že ji pojistník či posádka realizuje
komerčně nebo za účelem získání odměny jiným způsobem.
§3 Spoluúčast
1. Spoluúčast je 100 EUR a platí pro každý případ ztráty nebo vzniklé škody na jachtě. Nebude
požadována v případě, že hodnota ztráty nebo škody přesahuje tuto částku.
2. Pro ztráty a škody, které se vyskytují v průběhu závodu nebo jachtařského výcviku, je
spoluúčast stanovena na 50% z výše kauce, a to až do výše 50% ze sjednané pojistné částky.
§4 Povinnosti v případě ztráty nebo škody
V případě vzniklé ztráty nebo škody, musí být předloženo neprodleně:
1. smlouva o pronájmu jachty;
2. potvrzení o úhradě kauce (účet z kreditní karty, potvrzení od charterové společnosti)
3. podrobný soupis výdajů na opravu charterové společnosti (faktura, náklady na odhad)
4. podrobný popis situace a formulář podepsaný kapitánem a posádkou, stejně jako detailní
fotografie.
§5 Všeobecné podmínky
1. Reklamace v případě podpojištění je vyloučena.
2. Po zaplacení náhrady, práva pojistníka v souvislosti s náhradou škody budou řešeny
společností KRAVAG-Logistic Vers. AG, zastupující Pantaenius GmbH.

