
Poistenie malých plavidiel                                                
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Havarijné poistenie 

malých plavidiel                         

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  havarijnom poistení malých plavidiel. Kompletné

 informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach

pre havarijné poistenie malých plavidiel zo dňa 15.12.2014, Osobitných poistných podmienkach k havarijnému poisteniu malých

plavidiel zo dňa 15.12.2014 a v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z havarijného poistenia malých plavidiel poisťovateľ uhradí škody na plavidle spôsobené v dôsledku rizika dojednaného v poistnej

zmluve. 

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku: 

✓ havárie

✓ živelnej udalosti (víchrice, úderu blesku, lavíny,

povodne, zemetrasenia, krupobitia, zosuvu pôdy,

pádu predmetov, záplavy)

✓ výbuchu

✓ požiaru 

✓ vandalizmu, odcudzenia plavidla

Poistné plnenie je poskytované maximálne do

výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej

zmluve. 

Spolu s poistením vozidla môžu byť dojednané

pripoistenia: 

- pomocného člna,

- osobných vecí, 

- prívesu na prepravu plavidla.

Čo nie je predmetom poistenia?
škody spôsobené v dobe, keď plavidlo viedla

osoba, ktorá k tomu nemala zodpovedajúce

oprávnenie

škoda spôsobená spôsobené plavbou na

 divokej vode alebo prekonávaním hatí

škody, ku ktorým došlo pri regatách, závodoch

a súťažiach akéhokoľvek druhu ako aj pri

tréningových a prípravných jazdách k nim

škody spôsobené odcudzením plavidla na

 nezabezpečenom prívese na prepravu plavidiel,

ako aj škody spôsobené neodborným

prekladaním alebo upevnením počas prepravy

škody vzniknuté počas odstavenia plavidla

a/alebo pomocného člna bez posádky mimo

prístavu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za každú poistnú udalosť sa

znižuje o dojednanú spoluúčasť.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v dobe poistenia na území dohodnutom v poistnej zmluve. 

Za vnútrozemské vody Európy sa nepovažujú teritoriálne vody Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem

 pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska. V poistnej zmluve môže byť dohodnuté:

✓ Územie I., ktoré zahŕňa všetky vnútrozemské vody Európy počas celého poistného roka alebo

✓ Územie II., ktoré zahŕňa všetky vnútrozemské vody Európy počas celého poistného roka a v období 

od 01.04. - 30.09. Stredozemné more od Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou

Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane

Palestíny a Sýria) na dobu maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka alebo

✓ Územie III., ktoré zahŕňa všetky vnútrozemské vody Európy počas celého poistného roka a v období 

od 01.04. - 30.09. Severné a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant 

na dobu  maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka alebo

✓ Územie IV., ktoré zahŕňa európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody Európy, Stredozemné more od

Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov

 Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýria), Severné

a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant počas celého poistného roka

alebo

✓ Územie V., ktoré zahŕňa vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska počas celého

 poistného roka

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla

mimo územia SR

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistné ste povinný

uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Prvé poistné môžete platiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné

poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dojednaný

neskorší začiatok poistenia. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Do  dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne.

Ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia

 poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.                                                                          

Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatene do troch mesiacov

odo dňa jeho splatnosti. 

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatene do jedného mesiaca odo dňa

 doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva

poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatene. To isté platí, ak bola zaplatená len

časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.       


