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PODMÍNKY HAVARIJNÍ POJISTKY JACHET SPOLE NOSTI PANTAENIUS (PYKB) 

71006 / 0105   

§ 1 Poji t né v ci 

Poji t no je plavidlo uvedené v pojistce, strojní 
za ízení, vybavení, inventá , pomocné luny, 
p íslu enství a osobní v ci.   

§ 2 Rozsah platnosti 
1. Poji t ní platí pro plavební oblast uvedenou 
v pojistce. Pojistná ochrana vzniká i p i v ech 
obvyklých pobytech poji t ných v cí mimo vodu (nap . 
uskladn ní v zimním období, pobyt v lod nici), v etn 
p istání a spu t ní na vodu. 

2. Pro p epravu poji t ných v cí platí § 4.   

§ 3 Rozsah pojistné ochrany 
1. Poji ovatel ru í za ztrátu a po kození poji t ných 
v cí 
a)  ve v ech p ípadech ztroskotání, vniknutí vody, 
klesnutí, potopení, zlomení / prasknutí / zkroucení 
st , ráhen a kulatiny, p etrhnutí pevných a 
pohyblivých v cí, 
b)  v p ípad nehody, po áru, spálení, se kva ení, 
elektrického zkratu, zásahu bleskem, výbuchu, vy í 
moci, kráde e vloupáním, loupe e, pirátství, kráde e 
celého plavidla, svévolného nebo zlomyslného jednání 
t etích osob (nap . vandalismus), srá ky s pevnými 
nebo plovoucími p edm ty. 

2. P i kráde i jednotlivých p edm t vzniká krytí, 
pokud jsou tyto p edm ty s plavidlem pevn spojeny 
nebo p im en upevn ny na palub ; u bo ních 
p ív sných motor vzniká toto krytí kráde e jen tehdy, 
pokud jsou tyto bo ní p ív sní motory chrán ny 
vhodným za ízením na ochranu p ed kráde í. 

3. Pokud je výslovn sjednáno, e poji t ní platí 
také p i pou ití plavidla k charterovými ú el m 
(Bareboat-Charter/Skipper-Charter), krytí se vztahuje 
také na riziko zpronev ry a podvodného p isvojení.   

§ 4 P eprava poji t ných v cí 

1. Pro pozemní a vodní p epravu plavidla a pro 
p epravu plavidla ta eného jako p ív s vzniká p i 
p eprav pojistná ochrana na území Evropy pop . 
v rámci dal í oblasti uvedené v pojistce, leda e 
dopravní prost edek nemá pot ebnou zp sobilost nebo 
poji t né v ci nejsou odborn ulo eny a p ipevn ny. 
Voln ulo ené sou ásti jsou kryty proti kráde i jen 
tehdy, kdy byly uzam eny nebo jiným p im eným 
zp sobem chrán ny.  

Pro dopravu na mo i a leteckou p epravu poji t ných 
v cí, av ak s výjimkou samotného plavidla a osobních 
v cí, je pojistná ochrana platná celosv tov . 

2. Pro jinou pojistnou ochranu p i p eprav poji t ných 
v cí je nutná p edchozí zvlá tní dohoda.    

§ 5 Zvý ení rizika 
Dodate né zvý ení rizika, jako nap . náhodné 
p ekro ení hranice plavební oblasti, platí jako 
oznámené a tak poji t né, ale musí být poji ovateli 
nahlá eno ihned, jakmile je to mo né. Poji ovatel 
m e za zvý ení rizika uplatnit p im enou p irá ku.   

§ 6 Výdaje 
Výdaje, zejména také na záchranné a pomocné pln ní 
t etích osob, které by poji t nec mohl ve kodném 
p ípad pova ovat za ádoucí pro odvrácení nebo 
sní ení kody (§ 11 bod 2), musí uhradit poji ovatel, 
také pokud tyto byly bezúsp né. To samé platí pro 

výdaje, které jsou nezbytné pro odstran ní vraku a 
likvidaci. 
2. Tato náhrada výdaj nebude zapo ítána do pojistné 
ástky. Neplatí pro ni ani spoluú ast na nákladech (§ 

8).   

§ 7 Vyn tí 

Z poji t ní jsou vyjmuty 

a) kody, 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,  
b) kody, které zp sobil poji t nec úmysln nebo 
hrubou nedbalostí, 
c) kody, které jsou zp sobeny konstruk ními, 
výrobními a materiálovými vadami nebo 
opot ebováním b hem obvyklého pou ití. Toto vyn tí 
v ak platí pouze pro ty sou ásti, jich se závada resp. 
opot ebování týká. 

Ztráta nebo po kození, ke kterým dojde následkem 
závady resp. opot ebení na jiných sou ástech 
poji t ných v cí, jsou kryty v rozsahu t chto 
podmínek, 
d) kody zp sobené 

- válkou, ob anskou válkou nebo událostmi podobnými 
válce a existencí vále ných prost edk jako d sledek 
války, ob anské války nebo události podobných válce, 

- nep átelským pou itím vále ných prost edk , 
nezávisle na tom, zda pou ití souvisí s válkou, 
ob anskou válkou nebo událostmi podobnými válce, 

- pou itím chemických, biologických, biochemických 

látek nebo elektromagnetických vln jako zbraní nebo 
pou itím elektronických systém jako prost edku ke 
zp sobení kody, 

- teroristickými a politickými násilnými iny, nezávisle 
na po tu v nich zú astn ných osob, 

- povstáním, vnit ními nepokoji, stávkou, bojkotem a 
pracovními nepokoji, 
- konfiskací, odn tím nebo jiným zásahem vy í moci; 

e) kody, a u jakéhokoli druhu, zp sobené 
atomovou energií v etn radioaktivního zá ení 
uvoln ného atomovou reakcí; toto vylou ení platí 
nezávisle na tom, zda je jaderná energie pou ívána 
k mírovým nebo nemírovým ú el m; 

f) nep ímé kody (nap . omezení schopnosti ú astnit 
se závod , sní ená hodnota, u lé výhody pou ití). 

g) peníze, cenné v ci, perky; 

h) um lecké p edm ty a staro itnosti, pokud hodnota 
jednotlivého p edm tu p evy uje 3.000,00 EUR.    

§ 8 Spoluú ast na nákladech 

V ka dém kodném p ípad je t eba vzít v úvahu 
spoluú ast na nákladech, uvedenou v pojistce. Ta v ak 
neplatí p i úplné ztrát , kod vzniklé p i p eprav 
podle § 4 bod 1, kodách na osobních v cech a 

kodách zp sobených po árem nebo zásahem blesku.   

§ 9 Pojistná hodnota = pevná cena 
1. Pojistná hodnota je nová hodnota (hodnota 
op tovného po ízení rovnocenných nových v cí). Vý e 
této hodnoty je pevn stanovena jako cena pro 
celkovou ástku pojistné ástky uvedené v pojistce.  
2. Námitka podpoji t ní je vylou ena.   
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§ 10 Vý e od kodn ní 

1. P i úplné ztrát , v etn p ípadu konstruktivní 
úplné ztráty (náklady nutné na op tovné po ízení 
p evy ují pevnou cenu), bude pevná cena uhrazena 
podle § 9. 
2. P i áste ných kodách budou náklady nezbytné 
na op tovné po ízení uhrazeny bez ode tení nový za 
starý . P epravní náklady na místo opravy a zp t, 
které vzniknou v souvislosti se kodným p ípadem, 
budou uhrazeny jako náklady na obnovu. Za kody na 
osobních v cech, v p ípad e není dojednána jiná 
zvlá tní dohoda, je od kodn ní pro ka dý kodní 
p ípad omezeno na 2 % pevné ceny, maximáln 
3.000,00 EUR. 
3. Dosa itelné výnosy ze z statkové hodnoty budou 
zapo ítány do poskytnutí od kodn ní podle bodu 1 a 2. 
Poji t nec nem e zapo tení odvrátit tím, e 
poji ovateli poskytne zbytek.    

§ 11 Povinnosti v p ípad vzniku pojistného 
p ípadu  

1. Poji t nec je povinen neprodlen ohlásit ka dou 
kodu poji ovateli. V p ípad kod vzniklých z d vodu 

po áru a výbuchu, z d vodu kráde e, kráde e 
vloupáním, loupe e, pirátství, zpronev ry a 
podvodného p isvojení musí mimoto neprodlen podat 
oznámení na nejbli í policejní stanici. 

2. Poji t nec je povinen z vlastní iniciativy 
uskute nit 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. 

3. 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. 
4. Pokud není spln na jedna z povinností uvedených 
v bod 1 a 3, je poji ovatel podle zákonných 
ustanovení (zejména §§ 6, 62 VVG) osvobozen od 
povinnosti provést pln ní.   

§ 12 Platba od kodn ní 

1. Poji ovatel musí provést kontrolní et ení za 
ú elem stanovení pojistného p ípadu a povinnosti 
pln ní tak rychle, jak je to jen mo né, a v p ípad 
kladného záv ru neprodlen vyplatit od kodn ní. 

2. Ve v ech p ípadech odcizení, v etn podvodného 
p isvojení, je od kodn ní splatné nejd íve dva m síce 
od oznámení kody. Pokud je zji t no místo pobytu 
odcizených v cí, je poji t nec povinen tyto v ci znovu 
p evzít pouze tehdy, pokud mezi oznámením kody a 
dobou, kdy poji t nec m e v ci op t získat, 
neuplynula doba del í ne dva m síce. 

3. Pokud bylo v souvislosti se kodným p ípadem 
zahájeno ú ední nebo trestn právní ízení proti 
poji t nci z d vod , které mohou být d le ité i pro 
nárok na od kodn ní, je poji ovatel oprávn n 
rozhodnutí, zda a nakolik je povinen zasáhnout, 
odsunout a do doby pravomocného uzav ení ízení.   

§ 13 Za átek pojistné 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 
VVG), je vylou ena.   

§ 14 Doba platnosti smlouvy, 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 dva týdny od doru ení. Toto právo výpov di 
zaniká, pokud není uplatn no nejpozd ji do uplynutí 
dvou týdn od doby, kdy poji ovatel poskytl 
od kodn ní nebo ho odmítl. 

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; p itom jakopojistná ástka platí kupní 
cena uvedená v kupní smlouv , nejvý e v ak 
dosavadní pojistná ástka (pevná cena). 

5. 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.   

§ 15 Oznámení a prohlá ení v le 

V echna oznámení a prohlá ení v le poji t nce v rámci 
této pojistné smlouvy ur ená poji ovateli mohou být s 
právní platností povedena oproti spole nosti 
Pantaenius GmbH & Co. KG.   

§ 16 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 GmbH & 
Co. KG 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. 

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