
Zmluvné dojednania pre poistenie plavidiel – CK1 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Poistenie plavidiel sa dojednáva na novú cenu. 
2. Poistenie lodí a zodpovednosti za škodu sa týka poistných udalostí, ktoré nastanú 

v európskych vodách a v „oblasti povolenej plavby“ stanovené pre konkrétne plavidlo. 
3. Poistné čiastky stanovil poistený. 
4. Poistenie je upravené nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami poistiteľa: 

106 VPP – obecná časť 
156 OPP – živelné poistenie 

 206 OPP - poistenie pre prípad krádeže 
 606 VPP – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu 
  a ďalej 

Zmluvné dojednania pre poistenie plavidiel (zvláštna časť pre havarijné poistenie dopravných 
prostriedkov plávajúcich na vode a poistenie zodpovednosti z prevádzky lode 30/11/08) 
 
 

Článok II. 
Rozsah poistenia, poistené veci, poistné sumy, spol uúčasti 

 
1. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže plavidla 

Toto poistenie je upravené VPP 106, OPP 156, OPP 206 a Zmluvným dojednaním pre poistenie 
plavidiel. Rozsah poistenia je ďalej uvedený v následujúcich zmluvných dojednaniach. 
 
Poisťuje sa následujúca loď: viď poistná zmluva 
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou vo výške uvedenej v poistnej zmluve. 
 
Pri krádeži celého plavidla alebo jeho časti a príslušenstva vzniká poistenému nárok na poistné 
plnenie, pokiaľ plavidlo, jeho časť alebo príslušenstvo boli vhodným spôsobom zabezpečené proti 
krádeži. 
 
Poistený je povinný zabezpečiť loď vhodným spôsobom proti krádeži napr. uzamknutou kotvou, 
uzamknutým spojením s pevným predmetom a ukotvením v uzamykateľnom doku, výbava plavidla 
musí byť uložená pod uzamknutým uzáverom. V dobe prepravy je poistený povinný zaistiť 
spojovacie zariadenie zámkom. V prípade, že poistený túto povinnosť nedodrží, je poistiteľ 
oprávnený znížiť plnenie úmerne k miere skutočného zabezpečenia vecí proti krádeži. 
 

2. Poistenie zodpovednosti za škodu 
Poistenie je upravené VPP 106 a VPP 606. Rozsah poistenia je ďalej vymedzený v nasledujúcich 
zmluvných dojednaniach. 
 
Dojednáva sa poistenie pre prípad zodpovednosti poisteného (stanovené právnym predpisom) za 
škodu vyplývajúcu z prevádzky plavidiel poistených touto zmluvou. 
 
Poistná suma / Limit plnenia: dojednané v poistnej zmluve. 
 
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou vo výške uvedenej v poistnej zmluve. 



Ujednáva sa, že dojednaná poistná suma je limitom plnenia za jednu a všetky poistné udalosti 
vzniknuté v poistnom roku. 
 
Pre toto poistenie sa ďalej dojednáva: 

- Poistiteľ nahradí poistenému škodu vzniknutú tretej osobe, pokiaľ za ňu poistený zodpovedá ako 
prevádzkovateľ alebo ako vlastník plavidla, nie však pokiaľ za ňu zodpovedá iba ako nájomca 
plavidla jeho vlastníkovi alebo z iného podobného právneho vzťahu. Za tretiu osobu sa 
nepokladajú zamestnanci poisteného, členovia posádky a osoby zodpovedajúce za prevádzku 
plavidla. 

- Poistiteľ nehradí škody, za ktoré poistený zodpovedá na základe zmlúv prepravných, 
komisionálnych, príkazných, skladovacích, uschovávacích, zasielateľských alebo zmluvy o dielo, 
škody vyplývajúcej z vlečenia vodných lyžiarov, vodných parašutistov a osobnú zodpovednosť za 
vodné lyže a parašutistov.  

- Poistná ochrana sa nevzťahuje na zodpovednostné nároky zo škôd na inej lodi alebo na veciach 
nachádzajúcich sa na inej lodi spôsobených únikom kvapalín, plynných látok alebo chemikálií, 
pokiaľ sa tak nestalo bezprostredným následkom zrážky poistenej lodi s touto inou loďou. 

- Poistený nie je oprávnený viesť bez súhlasu poistiteľa procesy alebo zjednávať vyrovnanie 
v prípadoch dotýkajúcich sa práv poistiteľa.  

- Odchylne od VPP 606 sa poistenie vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území vymedzenom 
v poistnej zmluve. 

- Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na veciach pri ich zmluvnej preprave. 
- Poistenie sa riadi slovenským právnym poriadkom a jurisdikciou.  

 
 

Článok III. 
Hlásenie poistných udalostí 

 
Vznik poistnej udalosti nahlási poistený bez zbytočného odkladu nahlási na centrálny dispečing 
škôd na tel.č.:    0850 111 577                             
a následne písomne na príslušnom tlačive na adresu: 
Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 
Štefanovičova 4, 816 023 Bratislava  
 
 

Článok IV. 
Plnenie poistite ľa 

 
V prípade poistnej udalosti poskytne poistiteľ plnenie podľa VPP, OPP, Zmluvných dojednaní pre 
poistenie plavidiel a zmluvných dojednaní uvedených v poistnej zmluve. 
 
 

Článok V. 
Poistné 

 
Poistné sa považuje za uhradené okamžikom pripísania na účet poistiteľa. 
 
 
 


