
Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla 

KDO JE POJIŠTĚNÝM  
 

Pojištěný (nájemce plavidla) 
Skipper 
Posádka plavidla 

 
CO JE POJIŠTĚNO  
 

Částečné nebo úplné propadnutí kauce ve prospěch pronajímatele plavidla v důsledku zničení 
nebo poškození pronajatého rekreačního plavidla, které bylo zaviněno nedbalostí pojištěného 
plavidla skipperem, nebo posádkou plavidla. 
 
V rozsahu pojistného krytí je rovněž zahrnuto pojištění: 
 

• Přídavného člunu včetně přívěsného motoru 
• Gelcoat 
• Základní plachty (včetně neopatrné manipulace, roztrhnutí vlivem náhlého poryvu větru apod.) 
• Doplňkové plachty (včetně neopatrné manipulace, roztrhnutí vlivem náhlého poryvu větru 

apod.) - ZA PŘÍPLATEK 
• Ztracení nebo jiné poškození „vinšny“ 

 
 
ZÁKLADNÍ VÝLUKY (CO NENÍ POJIŠTĚNO) 
 
Újma způsobená úmyslně pojištěným, skipperem nebo posádkou plavidla 

 
● Újma vzniklá následkem požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek 
● Újma vzniklá v době, kdy plavidlo vedla osoba, která k tomu neměla oprávnění doložitelné 

dokladem o kompetenci vydaným podle platných právních předpisů (tj. plavidlo bez skippera) 
● Újma vzniklá při závodech a regatách vč. Přípravných jízd na ně, pokud není ve smlouvě 

uvedeno jinak 
 
 

Pojištění odpovědnosti za újmu  

  
KDO JE POJIŠTĚNÝM: 
 

Z pojištění odpovědnosti za Vás pojišťovna uhradí újmy způsobené povozem plavidla výše 
uvedeného druhu a parametrů, a to: 

• Plavidla, které je uvedeno v pojistné smlouvě 
• Jakéhokoli plavidla, jehož skipperem je pojištěný 

 
 
 
CO JE POJIŠTĚNO 
 

Povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené provozem rekreačního plavidla sloužící ke 
sportovnímu vyžití a rekreaci. 



 
V rozsahu pojistného krytí je rovněž zahrnuto pojištění: 
 

• Hrubá nedbalost 
• Následná finanční újma způsobena třetí straně 
• Škoda na zdraví způsobena třetí straně 

 
 
ZÁKLADNÍ VÝLUKY (CO NENÍ POJIŠTĚNO): 
 
 

Pojištění se nevztahuje na škodu nebo újmu způsobenou: 
 

• Na životním prostředí 
• Úmyslně pojištěným, skipperem nebo posádkou plavidla 
• Následkem požití alkoholu nebo aplikace omamných nebo psychotropních látek pojištěným, 

skipperem nebo posádkou plavidla 
• V souvislosti s mimořádnými událostmi (např. válkou, vzpourou, znárodněním, konfiskací, 

teroristickými akty apod.) 
• V případě, že plavidlo vedla osoba bez příslušného oprávnění, doložitelné obecně uznávaným 

dokladem o kvalifikaci (tj. plavidlo bez skippera) 
• Při plavbě v oblasti, pro kterou nebylo plavidlo schváleno (záznamem v lodním osvědčení, 

anebo pro kterou pojištěný nemá příslušné oprávnění) 
• Za stavu nezpůsobilosti plavidla k plavbě, pokud nastal a byl zřejmý již před vyplutím 
• Při závodech a regatách vč. Přípravných jízd na ně – lze dopojistit 
• Pojistitel nehradí za pojištěného škodu způsobenou provozem plavidla členům posádky 

plavidla, skipperovi. 
 

 
 
 
 
 
Pojištění se sjednává pro výše kaucí uvedných v níže uvedené tabulce. V rámci pojištění kauce je pro danou její výši uvedeno 
v každém níže uvedeném řádku tabulky stanovena spoluúčast, výše pojistného za pojištění kauce a výše pojistného za 
doplňkové pojištění odpovědnosti.  
Pojištění ZÁVODY A REGATY v rámci pojištění kauce má již zahrnuto doplňkové pojištění plachet (nelze bez nich sjednat) 
Pojištění kauce není možné sjednat pod pojištění odpovědnosti za škodu a obráceně!!!! 
 

POJIŠTĚNÍ KAUCE - Evropa a Středozemní moře - yachting.com 

Výše kauce v EUR 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 € 5 000 € 

Spoluúčast 1 600 Kč 2 400 Kč 3 200 Kč 4 000 Kč 4 500 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 7 000 Kč 8 000 Kč 

REKREAČNÍ PLAVBA 

Pojistné - kauce 1 120 Kč 1 960 Kč 3 000 Kč 3 880 Kč 5 080 Kč 6 200 Kč 7 560 Kč 7 800 Kč 7 930 Kč 
Připojištění 
odpovědnosti** 160 Kč 240 Kč 320 Kč 400 Kč 480 Kč 560 Kč 640 Kč 690 Kč 730 Kč 
Pojistné - kauce 
vč.doplň. plachty 1 340 Kč 2 350 Kč 3 600 Kč 4 660 Kč 6 100 Kč 7 440 Kč 9 070 Kč 9 360 Kč 9 520 Kč 

ZÁVODY A REGATY (vč. doplň. plachet) 
Pojistné – kauce, 
vč. doplň.plachet 1 790 Kč 3 140 Kč 4 800 Kč 6 210 Kč 8 130 Kč 9 920 Kč 12 100 Kč 12 480 Kč 12 690 Kč 
Připojištění 
odpovědnosti 320 Kč 480 Kč 640 Kč 800 Kč 960 Kč 1 120 Kč 1 280 Kč 1 380 Kč 1 460 Kč 

 
 



 

 
  
**  Maximální limity pojistného plnění na každou a všechny pojistné události za pojistný rok pro každého jednotlivého 

pojištěného, újma na životě 20 000 000 Kč, škoda na věci 10 000 000 Kč, jiná újma na jmění 1 000 000 Kč. 


