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PODMÍ NKY POVI NNÉHO RU ENÍ JACHET SPOLE NOSTI PANTAENI US ( PYHB) 

11128 / 0101   

§ 1 P edm t poj i t ní

 
I. 
1. Poji ovatel zaji uje poji t nci a spolupoji t ným 
osobám pojistnou ochranu pro p ípad, e u nich kv li 
nehodovému jevu, který vznikl v souvislosti 
s vlastnictvím a pou itím plavidla uvedeného 
v pojistce, t etí osoba vznese pohledávku  na základ 
zákonných ustanovení o povinném ru ení na náhradu 
kody (za t lesná po kození, v cné kody nebo 

majetkové kody). 
Pojistná ochrana se p itom vztahuje také na:

 

povinné ru ení plynoucí z pou ití pomocných lun 
plavidla a z vykonávání sportovních inností s vodním 
sportovním ná adím a potáp ským vybavením 
nále ejícím k plavidlu, za p edpokladu e k

 

nim dojde 
v souvislosti s pou itím plavidla, povinné ru ení 
vyplývající z ta ení vodních ly a a padák , povinné 
ru ení za p ímé a nep ímé následky p i zm nách 
fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností 
vody, v etn spodní vody (zne i t ní vod), p i em co 
se týká tohoto zne i t ní vod jsou majetkové kody 
pojednávány jako v cné kody, povinné ru ení za 
kody, které vzniknou firmám a pracovník m, zatímco 

jsou na plavidle nebo u n j nebo jinak v

 

souvislosti 
s plavidlem inní. 
2. Spolupoji t né osoby jsou:

 

a) vlastník (pokud on sám není poji t nec),

 

b) kapitán a lenové posádky a také ka dá 
osoba, která se se souhlasem poji t nce nebo 
vlastníka na palub plavidla nachází jako host,

 

c) ka dá osoba, která se souhlasem poji t nce 
nebo vlastníka v souvislosti s pou itím plavidla 
pou ívá pomocný lun plavidla nebo provozuje 
sport s vodním sportovním ná iním nebo 
potáp ským vybavením nále ejícím k

 

plavidlu, 
d) vodní ly a i a vodní para utisté, kte í jsou 
ta eni plavidlem nebo jeho pomocnými luny; to 
v ak platí pouze, pokud toto riziko není u kryto 
jinou pojistnou smlouvou (podp rné ru ení).  

II. Dodatkové poji t ní odpov dnosti pro kapitány 
1. Pojistná ochrana podle I. bod 1 je pojistníkovi jako 
fyzické osob a len m posádky

 

jako spolupoji t ným 
osobám poskytována také jako zákonné poji t ní 
odpov dnosti pro p ípad kodní události, ke které 
do lo v souvislosti s pou íváním lodi, která není 
uvedena v pojistce (v etn

 

pomocného lunu), kterou 
si pojistník sám najal nebo vyp j il

 

a kterou on sám 
jako kapitán ídí (krytí z poji t ní odpov dnosti pro 
kapitány). 

2. Pro nároky z poji t ní odpov dnosti za kody, které 
byly zp sobeny na pronajaté nebo vyp j ené lodi 
a/nebo jejím vybavení, inventá i

 

a p íslu enství

 

ze 
strany pojistníka nebo spolupoji t ných osob, platí 
toto krytí z poji t ní odpov dnosti pro kapitány jen 
tehdy, kdy

 

budou takovéto nároky uplatn ny 
z d vodu hrubé nedbalosti. V takovém p ípad

 

iní 
spoluú ast pojistníka EUR 2.500,--. 

3. V ostatním se poskytuje pln ní z

 

tohoto poji t ní 
odpov dnosti pro kapitány jen tehdy, kdy  nelze 
po adovat od kodn ní

 

z jiného pojistného vztahu - 
zvlá t

 

z poji t ní odpov dnosti za kody z

 

vodních 
sport , existujícího pro pronajatou nebo vyp j enou 

lo  (subsidiarita krytí z poji t ní odpov dnosti pro 
kapitány).  

§ 2 Rozsah platnosti 
Pojistná ochrana je platná celosv tov .

   

§ 3 Rozsah pojistné ochrany 
1. Povinnost poji ovatele provést pln ní zahrnuje 
prov ení daného povinného ru ení, poskytnutí 
od kodn ní, které poji t né osoby musí vyplatit na 
základ

 

poji ovatelem vydaného nebo schváleného 
uznání, jím uzav eného nebo schváleného vyrovnání 
nebo soudního rozhodnutí; rovn zahrnuje odmítnutí 
neoprávn ných nárok . 

 

2. Poji ovatel je pokládán za zplnomocn ného, aby 
jménem poji t ných osob uspokojoval a/nebo odmítal 
nároky podle bodu 1. Pokud poji ovatelem 
po adované vy ízení nárok na povinné ru ení formou 
uznání, uspokojení nebo vyrovnání ztroskotá na 
jednání poji t ných osob, nesmí poji ovatel 
zodpovídat za vícenáklady na p edm t sporu, úroky a 
náklady, které tímto odmítáním vzniknou. 
3. Pro rozsah pln ní poji ovatele tvo í 
maximální hranici pro ka dý nehodový jev pojistné 
ástky uvedené v pojistce. Více asov souvisejících 
kod vzniklých ze stejné p í iny je pova ováno za 

jeden nehodový jev. Výdaje poji ovatele na náklady, 
v etn náklad na odvrácení a zmírn ní kody 
nebudou zapo ítány jako pln ní do p íslu né pojistné 
ástky. Celkové pln ní za v echny nehodové jevy 

jednoho pojistného roku je omezeno na dvojnásobek 
p íslu né pojistné ástky.

 

4. Pro nároky na povinné ru ení, které budou 
uplat ovány podle práva USA nebo Kanady, platí 

 

nezávisle na míst soudu 

 

následující mimo ádná 
úprava: 
Namísto pojistných ástek uvedených v pojistce platí 
následující pojistné ástky: 
T lesné po kození a/nebo v cné kody 5.000.000,00 
USD 
Majetkové kody 50.000,00 USD 
P edchozí výslovnou dohodou je mo né stanovit tyto 
pojistné ástky mimo ádné úpravy ve v t í vý i. 
V tomto p ípad v ak budou výdaje poji ovatele na 
náklady 

 

odli n od § 3 bod 3 

 

zapo ítány jako 
pln ní do p íslu ných pojistných ástek, a to také tedy, 
pokud tyto náklady vznikly na základ pokynu 
poji ovatele.

 

   
§ 4 Vyn t í

 

Z poj i t ní jsou vyjm uty

 

1. Nároky na povinné ru ení plynoucí z nehodových 
jev , které vzniknou v

 

p ípad pou ití plavidla k

 

jiným 
ne sportovním nebo rekrea ním ú el m (nap . pou ití 
plavidla v rámci Bareboat-Charter nebo Skipper-
Charter). Pokud má poji t ní platit také p i pou ití 
plavidla k jiným ne sportovním nebo rekrea ním 
ú el m, je zapot ebí p edem uzav ít zvlá tní dohodu, 

 

2. nároky na povinné ru ení plynoucí z nehodových 
jev , které vzniknou, je-li 

a. plavidlo ízeno osobou, která pro ízení plavidla 
nevlastní pot ebné ú ední povolení; p itom v ak 
z stává v

 

platnosti poji t ní za ú elem

 

pln ní oproti 
ostatním poji t ným osobám, pokud se poji t nec 
nebo vlastník mohl bez viny domnívat, e povolení u 
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p íslu ného kapitána plavidla existuje, nebo pokud 
plavidlo ídila neoprávn ná osoba,

 
b.  plavidlo pou ito p i závodech motorových lun , 
u kterých zále í pouze na dosa ení nejvy í 
rychlosti, nebo je pou ito ke cvi ným jízdám 
p íslu ejícím k

 
t mto závod m,

 
3. nároky na povinné ru ení plynoucí z nehodových 
jev , které vzniknou v

 
souvislosti s pou itím 

potáp ského vybavení, pokud osoba pou ívající 
potáp ské vybavení nevlastní uznávanou licenci pro 
potáp ní,

 

4. nároky na povinné ru ení poji t nce nebo vlastníka 
oproti spolupoji t ným osobám,

 

5. nároky na povinné ru ení spolupoji t ných osob 
navzájem, pokud se jedná o v cnou kodu v

 

hodnot 
men í ne 150,00 EUR; to samé platí pro nároky na 
povinné ru ení spolupoji t ných osob oproti poji t nci 
nebo vlastníkovi, 
6. nároky na povinné ru ení, pokud na základ 
smlouvy nebo zvlá tního p íslibu p esahují rozsah 
zákonného povinného ru ení, 
7. nároky na povinné ru ení na základ nen meckých 
zákonných ustanovení o povinném ru ení, které jsou 
orientovány na pln ní náhrady kody s

 

trestní povahou 
( Punitive Damages ). 
8. nároky na povinné ru ení vlastních zam stnaných 
len posádky oproti poji t nci nebo vlastníkovi, 

plynoucí zejména z pracovních úraz , pokud tyto 
mohou být poji t ny v

 

rámci sociálního poji t ní nebo 
jiného speciálního poji t ní pro pracovní úrazy. 
V rámci t chto podmínek jsou v ak poji t ny zákonné 
nároky na postih sociálních pojistitel resp. ostatních 
pojistitel pracovních úraz ,

 

9. nároky na povinné ru ení plynoucí z ru ení za 
zne i t ní vod (§ 1 .1), pokud se jedná o takové 
zne i t ní vod, které je zp sobeno vypou t ním nebo 
ukládáním látek zne i ujících vodu do vod nebo jiným 
v domým p sobením na vodu, provozem podmín ným 
odkapáváním nebo vytékáním oleje nebo jiných 
tekutin z uzáv ru nádr e, tankovacích za ízení nebo ze 
strojních za ízení plavidla nebo jeho pomocných lun , 
úmyslným nedodr ením zákon , na ízení nebo 
ú edních ustanovení o ochran vod, vále nými 
událostmi, povstáním, vnit ními nepokoji, zásahy vy í 
moci nebo zem t esením,

 

10. pojistné nároky v ech osob, které nehodový jev 
z d vodu pln ní povinného ru ení úmysln zp sobily. 

   

§ 5 Právní postavení osob ú astných na sm louv

 

1. Vykonávání práva spolupoji t ných osob p íslu í 
výhradn poji t nci.

 

2. Povinnosti touto smlouvou stanovené pro 
poji t nce platí sou asn také pro spolupoji t né 
osoby (§ 1 . 2). Poji t nec je zodpov dný za pln ní 
povinností spolupoji t ných osob.

   

§ 6 Povinnost i v p ípad vzniku poj istného 
p ípadu

  

1. Pojistný p ípad je nehodový jev, který m e mít 
za následek nárok na povinné ru ení, spadající do 
tohoto poji t ní.

 

2. Poji t nec je povinen neprodlen ohlásit ka dý 
pojistný p ípad poji ovateli. 

 

3. Poji t nec je povinen uskute nit z

 

vlastní 
iniciativy v echna únosná opat ení, která p ipadají 
jako vhodná v úvahu pro odvrácení a zmen ení kody. 
Pokud poji ovatel vydá v

 

tomto smyslu instrukce, je 
poji t nec povinen je dodr et.

 

4. Poji t nec je povinen podat poji ovateli podrobné 
a pravdivé zprávy o kod a na ádost poji ovatele 
mu sd lit v echny informace, které jsou z pohledu 
poji ovatele nezbytné pro stanovení pojistného 
p ípadu a povinnosti pln ní. Na ádost poji ovatele 
musí poji t nec p edlo it doklady, pokud je jejich 
získání únosné 

5. Pokud dojde k procesu o nároku na povinné 
ru ení, musí poji t nec p enechat ízení procesu 
poji ovateli. 

 
6. Poji t nec není oprávn n bez p edchozího 
souhlasu poji ovatele uznat nebo uspokojit nárok na 
povinné ru ení, a to ani zcela ani áste n .

 
7. Pokud není spln na jedna z

 
povinností uvedených 

v bod 2 a 6, je poji ovatel podle zákonných 
ustanovení (zejména §§ 6, 62 VersVG) osvobozen od 
povinnosti provést pln ní.

   

§ 7 Za átek poj istné ochrany 
Pojistná ochrana za íná b et v

 

okam iku uvedeném 
v pojistce. Námitka, e a do doby zaplacení prvního 
pojistného nevzniká povinnost pln ní (§ 38 odst. 2 
VersVG), je vylou ena.   

§ 8 Doba platnost i sm louvy, vypov zení

 

1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku. 
Prodlu uje se v dy o dal í rok, pokud není nejpozd ji 
ve lh t t í m síc p ed uplynutím p íslu ného 
smluvního roku písemn vypov zena.

 

2. V p ípad vzniku pojistné události jsou ob smluvní 
strany oprávn ny pojistnou smlouvu mimo ádn 
vypov d t formou písemného prohlá ení, které nabývá 
platnosti jeden m síc od doru ení. Toto právo 
výpov di zaniká, pokud není

 

uplatn no nejpozd ji do 
uplynutí jednoho m síce od doby, kdy poji ovatel 
uznal nebo odmítl povinnost provést pln ní nebo ud lil 
poji t nci instrukce, aby o nároku t etí strany zahájil 
právní spor. 
3. V p ípad prodeje plavidla kon í pojistná smlouva 
okam ikem p evodu vlastnictví. Poji t nec ihned po 
p evodu vlastnictví oznámí poji ovateli za ú elem 
vyú tování pojistného, které má být navráceno ( .4), 
dobu p evodu vlastnictví a p ilo í kopii kupní smlouvy. 
Pro nabyvatele vzniká, pokud nevyjád í nesouhlas, na

 

dobu jednoho m síce od doby p evodu vlastnictví 
pojistná ochrana podle t chto podmínek jako 
p edb né krytí.

 

4. Pokud je pojistná smlouva p ed asn ukon ena 
podle bodu 2 nebo bodu 3, bude nevy erpané pojistné 
navráceno podle asového podílu, pokud se nejedná o 
minimální pojistné.   

§ 9 Oznám ení a prohlá ení v le

 

V echna oznámení a prohlá ení v le poji t nce a 
spolupoji t ných osob, která jsou v

 

rámci této pojistné 
smlouvy ur ená poji ovateli, mohou být s právní 
platností povedena oproti spole nosti Pantaenius 
Versicherungsmakler GesmbH.   

§ 1 0 V eobecná ustanovení 
1. Pln ní poji ovatele a poji t nce probíhají v 
té m n , ve které je v pojistce uvedena pojistná 
ástka a pojistné. 

2. Poplatek za vyhotovení pojistné smlouvy a za 
vyhotovení dodatk a ú t pojistného iní v dy 2,50 
EUR s p ipo tením zákonné dan . Dal í vedlej í 
poplatky a náklady nebudou uplat ovány.

 

3. Nároky na pln ní vyplývající z

 

této pojistné smlouvy 
nemohou být bez výslovného souhlasu poji ovatele 
p evedeny.

 

4. Pokud poji t ní p ebírá více poji ovatel , ru í 
zú astn ní poji ovatelé jen ve vý i jejich podílu a ne 
jako celkoví dlu níci. Dohody, které vedoucí 
poji ovatel uzav e s

 

poji t ncem, jsou pro ostatní 
zú astn né poji ovatele závazné. Pantaenius 
Versicherungsmakler GesmbH písemn sd lí poji t nci

 

na jeho ádost, kte í poji ovatelé a s

 

jakými podíly se 
na jeho poji t ní ú astní.

 

Pro p ípad vedení procesu je sjednáno následující:

 

a) Poji t nec bude své nároky soudn uplat ovat 
jen oproti vedoucímu poji ovateli na jeho podíl.
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b) Spoluzú astn ní poji ovatelé uznají 
právoplatné rozhodnutí oproti vedoucímu 
poji ovateli a ve vztahu k

 
poji t nci za pro n 

závazné, jako i vyrovnání uzav ené podle 
listipendence mezi vedoucím poji ovatelem a 
poji t ncem .

 
c) V p ípad e podíl vedoucího poji ovatele 
nedosahuje odvolací nebo revizní ástky, je 
poji t nec oprávn n, a na po ádání vedoucího 
poji ovatele povinen, roz í it alobu na druhého 
poji ovatele, v

 
p ípad pot eby na dal í 

poji ovatele, dokud není dosa eno této ástky. 
Pokud není tomuto po adavku vyhov no, bod b) 
neplatí. 

5. Jako dopln k k této smlouv platí ustanovení zákona 
o pojistných smlouvách (VersVG).    
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