
 
  
 
 

BALÍČEK BASIC 

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.) 

• 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 – lze dopojistit 

• Jakékoliv finanční škody (například zabavení lodi z důvodu porušení zákonů, při opožděném 
vrácení lodi)  

• Pojištění se nevztahuje na oblasti zemí, které podléhají sankčním restrikcím v souladu s  
https://www.sanctionsmap.eu/#/main 

• Zároveň pojištění nekryje škody způsobené pojištěným, skipperem nebo posádkou plavidla, 
pokud tyto osoby podléhají sankčním restrikcím.  

  

https://www.sanctionsmap.eu/#/main


 
  
 
 

BALÍČEK EXTRA 

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 i doplňkové plachty (včetně neopatrné manipulace, roztrhnutí vlivem náhlého 
poryvu větru apod.) 

• 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 – lze dopojistit 

• Jakékoliv finanční škody (například zabavení lodi z důvodu porušení zákonů, při opožděném 
vrácení lodi)  

• Pojištění se nevztahuje na oblasti zemí, které podléhají sankčním restrikcím v souladu s  
https://www.sanctionsmap.eu/#/main 

• Zároveň pojištění nekryje škody způsobené pojištěným, skipperem nebo posádkou plavidla, 
pokud tyto osoby podléhají sankčním restrikcím.  

  

https://www.sanctionsmap.eu/#/main


 
  
 
 

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 

• Pojistitel nehradí za pojištěného škodu způsobenou provozem plavidla členům posádky 
plavidla, skipperovi. 

• Při závodech a regatách vč. přípravných jízd na ně – lze dopojistit 
 
 
LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ 
 
Maximální limity pojistného plnění na každou a všechny pojistné události za pojistný rok pro každého 
jednotlivého pojištěného: 
 

• újma na životě EUR 800 000 

• škoda na věci EUR 400 000 

• jiná újma na jmění EUR 40 000 


