Zavarovanje plovil
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica:
Produkt:

Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., Slovenija
Zavarovanje plovil

Ta dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je namenjen le povzetku nekaterih glavnih kritij in izključitev ter ni
prilagojen vašim individualnim potrebam ter zahtevam. Celotne informacije o zavarovalnem produktu oz. ostale pravice in
obveznosti strank so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Svetujemo vam, da si z namenom seznanitve z zavarovalnim produktom v celoti,
natančno preberete vso omenjeno dokumentacijo.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za celovito zavarovanje plovil, ki so namenjena športu in razvedrilu, s katerimi se zavaruje plovilo za finančna tveganja,
povezana z uporabo in posestjo plovila. Obseg izbranih nevarnosti je določen v zavarovalni pogodbi.

Kaj je zavarovano?
Zavarovanje odgovornosti lastnika plovila za škodo do tretjih
 Zavarovanje krije škodo, ki je posledica uveljavljanja
odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava, če
je pri uporabi ali posesti zav. plovila prišlo do smrti,
telesne poškodbe ali prizadetega zdravja tretjih oseb.
Kasko zavarovanje plovila
Zavarovanje krije fizično izgubo ali poškodbo plovila zaradi:

pomorskih rizikov (trčenja plovila z drugim fiksnim ali
plavajočim objektom oz. predmetom, udarec ob obalo,
dotik dna, nasedanje, potopitev, udarec ali padec
predmeta);

neurja, viharja, toče, direktnega udara strele;

požara, eksplozije;

vlomne tatvine, ropa, vandalizma;

nepooblaščene uporabe;

manipulacij pri izvlačenju iz vode, spuščanju v vodo.
Zavarovanje asistence plovilu
 Zavarovanje nudi organizacijo asistenčnih storitev plovilu
in potnikom na plovilu v nujnih primerih zaradi mehanske
okvare plovila, plovbne nezgode ali kraje/izginotja.
Asistenčne storitve:
 pomoč na kraju asistenčnega primera;
 nujna vleka plovila;
 dostava goriva;
 pomoč v primeru nasedanja plovila.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Zavarovanje odgovornosti lastnika plovila za škodo do tretjih
- odgovornost za škodo, povzročeno potnikom na čolnu;
- odgovornost za škodo na stvareh,povzročeno tretjim osebam.
Kasko zavarovanje plovila:
- plovilo med prevozom po kopnem;
- plovilo v času komercialne uporabe;
- plovilo med dajanjem v najem/posojo proti plačilu.
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Kaj ni zavarovano?
Zavarovanje odgovornosti lastnika plovila za škodo do tretjih
 Škoda na lastnem plovilu s katerim je bila povzročena
škoda tretji osebi.
 Poškodbe oseb, ki so na plovilu (oseba, ki upravlja plovilo,
posadka, potniki).
Kasko zavarovanje plovila
 Škoda, do katere je prišlo, ker plovilo ni bilo tehnično
brezhibno in opremljeno v skladu s predpisi.
 Škod zaradi izrabljenosti in dotrajanosti plovila, obrabe
delov plovila.
 Škod, ki nastanejo zaradi običajnih vremenskih vplivov.
 Škod zaradi pomanjkljivega ali neprimernega priveza.
Zavarovanje asistence plovilu
 Če asistenčni center ni bil pravočasno obveščen ali če
zavarovanec ni poklical asistenčnega centra ali je storitve
iz tega zavarovanja organiziral zavarovanec sam brez
dovoljenja asistenčnega centra oziroma jih je opravil
izvajalec, ki ga ni določil asistenčni center.
 Če zavarovanec poda lažne podatke o zavarovanju in o
okoliščinah asistenčnega primera.
 Dostavljeno gorivo in stroški nadomestnih delov.

Ali je kritje omejeno?
!
!
!
!

Zavarovanje odgovornosti lastnika plovila za škodo do tretjih
Odgovornost je omejena z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu.
Kasko zavarovanje plovila
Kritje je omejeno z višino zavarovalne vsote.
Kritje je omejeno s soudeležbo zavarovanca (odbitna franšiza).
Zavarovanje asistence plovilu
Kritje je omejeno v skladu z določbami zavarovalnih pogojev. Omejitve se predvsem nanaša na višino stroškov asistenčnih
storitev ter izvedbo v primeru neugodnih in izrednih vremenskih razmer.

Kje velja zavarovanje?


Zavarovalno kritje velja na območju dovoljene plovbe plovila in teritorialnih meja plovbe, kot so navedene na zavarovalni polici.

Kakšne so moje obveznosti?
-

Prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
Omogočiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika.
Plačati premijo.
Obvestiti zavarovalnico o spremembah okoliščin, ki vplivajo na zavarovanje (nevarnostne okoliščine, ipd.).
V primeru nastanka zavarovalnega primera, narediti vse kar je mogoče, da preprečim nadaljnje nastajanje škode.
Obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera v skladu z zavarovalnimi pogoji.
V primerih, ki so določeni z zavarovalnimi pogoji, takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo/pomorske oblasti.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, po računu, plačilno ali kreditno kartico ali UPN obrazcem,
nadaljnje premije pa preko direktne obremenitve oz. po računu, sicer pa se premijo plačuje skladno z dogovorjenim načinom plačila.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Če ni v zavarovalni pogodbi dogovorjeno drugače, se zavarovalno kritje začne po izteku 24. ure tistega dne, ki je v polici naveden
kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana premija oziroma prvi obrok premije, sicer pa po izteku 24. ure tistega dne, ko je
premija oziroma prvi obrok premije plačan.
Zavarovalno kritje se konča po preteku 24. ure tistega dne, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih strank ne
odpove vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev
odstopiti od te pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.

