Poistenie malých plavidiel
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú
malým plavidlom

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú malým
plavidlom. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom zo dňa 15.12.2014 a v návrhu na
uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom poisťovateľ uhradí za poisteného poškodenému škody, ktoré boli
spôsobené prevádzkou malého plavidla uvedeného v poistnej zmluve.

✓ náhrada škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
✓ náhrada škody vzniknuté poškodením, zničením,
odcudzením alebo stratou veci
✓ náhrada ušlého zisku
V poistnej zmluve je možné dojednať limit
poistného plnenia:
500 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení,
vecných škodách a ušlom zisku alebo
1 000 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení,
vecných škodách a ušlom zisku

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená úmyselne, hrubou
nedbalosťou alebo ak bolo plavidlo a/alebo
pomocný čln v čase poistnej udalosti používané
neoprávnene (bez súhlasu alebo bez vedomia
jeho vlastníka alebo prevádzkovateľa napr. po
odcudzení)
škoda vzniknutá vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi plavidla a/alebo pomocného člna,
ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
škody, ku ktorým došlo pri pretekoch
a súťažiach akéhokoľvek druhu ako aj pri
tréningových a prípravných jazdách k nim
škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu
manželovi alebo osobám, ktoré s poisteným žili
v čase vzniku škodovej udalosti v spoločnej
domácnosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia
alebo jeho časti, ak
bolo plavidlo a/alebo pomocný čln vedené
osobou pod vplyvom alkoholu, návykovej,
psychotropnej alebo omamnej látky a ich
prípravkov
bolo plavidlo a/alebo pomocný čln vedené
osobou bez predpísaného oprávnenia, osobou
nespĺňajúcou iné podmienky pre vedenie plavidla
podľa osobitného predpisu alebo osobou v dobe
zákazu činnosti viesť plavidlo uloženého súdom
alebo iným príslušným orgánom
bola porušená povinnosť ohlásiť plavebnú
nehodu, ktorá je škodovou udalosťou,
príslušnému orgánu

Tl. č. 3143/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách
Slovenskej republiky a Európy (s výnimkou vôd Albánska a štátov bývalého Sovietskeho zväzu okrem pobaltských
štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemného mora od Gilbraltarskej úžiny po vstup cez Dardanely, vrátane
Jadranského mora (s výnimkou Albánska) a pobreží štátov Stredozemia, pričom sú vylúčené štáty Alžírsko, Líbya,
Egypt, Libanon, Izrael vrátane územia Palestíny a Sýria.

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?
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.

