POJIŠTĚNÍ PROPADNUTÍ KAUCE
skládané při pronájmu rekreačního plavidla
Pojišťovna Allianz již několik let úspěšně pojišťuje odpovědnost za škodu způsobenou
provozem plavidla a od roku 2000 také nabízí pojištění lodí. V roce 2002 jsme připravili
pro naše klienty nový doplňkový produkt „Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla“. Toto pojištění Vám umožní omezit riziko částečného nebo
úplného propadnutí kauce při pronájmu lodi (charteru) v případě jejího poškození.
U Allianz pojišťovny, a. s., máte možnost pojistit si kauci skládanou při pronájmu plavidla.
Pojištění je uzavíráno v ČR bez ohledu na charterovou společnost, z jejíž ﬂotily je pronajímané plavidlo. Sjednáním pojistné smlouvy a úhradou pojistného přijímáte pojistné
podmínky a jste v souladu s těmito podmínkami pojištěni proti částečnému nebo úplnému propadnutí kauce. Podle pojistných podmínek pro pojištění kauce pojistitel nahrazuje oprávněné částky kauce v případě událostí zaviněných skipperem nebo posádkou,
a to až do výše zvolené pojistné částky, které zpravidla odpovídá výši spoluúčasti v rámci
majetkového pojištění plavidla (vodní KASKO). Převyšuje-li škoda spoluúčast, hradí se
z majetkového pojištění plavidla pronajimatele. Zadržená kauce by proto neměla převyšovat spoluúčast u majetkového pojištění plavidla pronajimatele.
Tímto pojištěním se nezbavujete povinnosti složit kauci v místě pronájmu, avšak v případě zadržení kauce máte, po předložení potřebných dokladů, následně možnost nechat
pojistnou událost v ČR zlikvidovat, a po odečtení spoluúčasti obdržíte vynaložené prostředky zpět.
Jako důkaz vzniklé pojistné události je nutné doložit tyto doklady:
• kopii smlouvy o pronájmu plavidla,
• doklad o úhradě kauce,
• seznam posádky plavidla,
• protokol o původu, příčině a rozsahu škody,
• jména, adresy případných zúčastněných osob a svědků,

• adresa, číslo spisu vedeného policií, popř. správou přístavu,
• doklady o hodnotě věcí (např. účtenky, faktury v originálu).
Upozorňujeme vás, že pouze oprávněně zadržené částky mohou být odečteny z vaší
kauce!
Neoprávněně zadržované částky patří ke škodám vzniklým nikoli zaviněním skippera
nebo jeho posádky, nýbrž v důsledku vadné konstrukce nebo únavy materiálu, např.
roztržení přední plachty bez působení zvnějšku, utržení úpon nebo přetržení kotevního
řetězu atd. Prosíme, ujasněte v takových případech s pronajímatelem, proč máte ručit
za škody, které jste nezavinili a sdělte nám případně zdůvodnění.
Chovejte se tak, jako byste nebyli pojištění a nejednejte lehkomyslně. Pojistný vztah je
interním právním vztahem mezi vámi a pojistitelem. Neargumentujte svým pojištěním
na charterové základně, protože by mohlo dojít k nedorozumění a mohlo by to zkomplikovat vaše oprávněné stanovisko při dalším jednání.
Pomůcka pro správné stanovení pojistné částky (výše kauce):
Výše kauce v Kč

Výše kauce v EUR

16 000,- Kč
32 000,- Kč
48 000,- Kč
64 000,- Kč
80 000,- Kč
96 000,- Kč

500,- EUR
1 000,- EUR
1 500,- EUR
2 000,- EUR
2 500,- EUR
3 000,- EUR

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění propadnutí kauce
skládané při pronájmu rekreačního plavidla DPPK 1/05
Článek 1
Úvodní ustanovení

Článek 6
Vznik a zánik pojištění, pojistná doba, pojistné

Obecné zásady pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla
(dále jen pojištění), jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve Všeobecných
pojistných podmínkách pro pojištění věci a jiného majetku a pojištění odpovědnosti
za škodu občanů VPPMO 1/05 (dále jen VPP). Dále se na pojištění vztahují příslušná
ustanovení Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění rekreačního plavidla ZPPRP
1/05 (dále jen ZPP) a tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění propadnutí kauce
skládané při pronájmu rekreačního plavidla DPPK 1/05 (dále jen DPP).
Není-li dohodnuto jinak, slouží pojistná smlouva jako písemné potvrzení o sjednání
pojištění kauce - pojistka.

1. Odchylně od článku 3 VPP pojištění vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy,
není-li dohodnuto, že vznikne později.
2. Pojištění se sjednává na dobu určitou a podmínkou jeho vzniku je úhrada jednorázového pojistného již při uzavření pojistné smlouvy.
3. Pojistné se platí jednorázově za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
4. Pojištění se vztahuje na dobu ode dne pronájmu plavidla do dne dohodnutého pro
předání pronajaté lodi pronajimateli plavidla. Pojistná doba je uvedena v pojistné
smlouvě.
5. Pojištění zaniká v den předání lodi pronajímateli plavidla nebo v den konce pojištění,
který je uveden v pojistné smlouvě, nejpozději však 30 dní od počátku pojištění, pokud
není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Článek 2
Předmět pojištění
1. Předmětem pojištění je částečné nebo úplné propadnutí kauce ve prospěch pronajímatele plavidla v důsledku zničení nebo poškození pronajatého rekreačního plavidla
pojištěného pro pojistná nebezpečí dle čl. 4, odst. 1 a 2 ZPP (rozsah pojištění D.
živelní událost, odcizení, vandalismus a havárie).
2. Pojištění se sjednává s územní působností pro Evropu a Středozemní moře podle čl.
3 odst. 1 písm. b) ZPP, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
3. Pojištění se odchylně od čl. 10 odst. 1 písm. n) ZPP vztahuje i na škody vzniklé při
závodech a regatách.
Článek 3
Pojištěné osoby
Pojistná ochrana se vztahuje na skippera (vůdce plavidla) jakožto pojištěného a na
oprávněnou posádku jakožto spolupojištěné osoby.
Článek 4
Pojistná částka
Pojistná částka, která je uvedena v pojistné smlouvě, vyjadřuje výši kauce, kterou je
pojištěný povinen složit při pronájmu lodi pronajímateli plavidla.
Článek 5
Pojistné plnění, spoluúčast
1. Celková výše pojistného plnění je omezena sjednanou pojistnou částkou.
2. Pojistným plněním je proplacení kauce pojištěnému, pokud podle článku 2 těchto
DPP propadne tato kauce zčásti nebo celá ve prospěch vlastníka nebo pronajímatele
plavidla.
3. Pojistné plnění se snižuje o spoluúčast pojištěného, která je uvedená v pojistné
smlouvě.

Článek 7
Výklad pojmů
1. Pronajímatel plavidla
Pronajímatel plavidla je charterová společnost, která za úplatu pronajímá plavidla.
2. Kauce
Kauce je částka, kterou je pojištěný povinen složit při pronájmu plavidla.
3. Oprávněná posádka
Oprávněnou posádkou jsou osoby, které jsou přítomny na plavidle spolu s pojištěným
a zároveň mají příslušné oprávnění k plavbě (obecně uznávaný doklad o kvaliﬁkaci
k plavbě s rekreačním plavidlem).
Článek 8
Další výluky z pojištění
1. Pojištění se dále nevztahuje na škody na plachtách a lanoví.
2. Ostatní výluky z pojištění jsou stanoveny ve čl. 24 VPP a čl. 10 ZPP.
Článek 9
Povinnosti pojištěného
1. Pojištěný je povinen v případě škodné události (propadnutí kauce) pro pojistitele
doložit následující podklady:
a) kopii smlouvy o pronájmu plavidla,
b) doklad o úhradě kauce,
c) seznam posádky plavidla,
d) protokol o původu, příčině a rozsahu škody,
e) jména, adresy případných osob zúčastněných škodné události a svědků,
f) adresa, číslo spisu vedeného policií, popř. správou přístavu,
g) doklady o hodnotě věcí (např. účtenky, faktury v originálu).
2. Pokud pojištěný nesplní své povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku, pojistitel není
povinen poskytnout pojistné plnění.
Tyto DPPK 1/05 jsou platné od 1. 5. 2006.

