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Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach 
pre poistenie zodpovednosti za škodu (VPP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV 
206), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP Ž 156), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel – CK1  
a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel – CK2.

O aký typ poistenia ide?
Havarijné poistenie plavidla poskytuje poistnú ochranu poisteného plavidla v prípade havárie, poškodenia, zničenia alebo krádeže.

  Čo je predmetom poistenia?

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo krádež plavidla, 
vrátane jeho strojného zariadenia, príslušenstva a vybavenia.

Poistenie kryje škody na poistenom plavidle z dôsledku:
 Havárie 
 Živelného rizika - požiar, víchrica a zosuv 
 Odcudzením

Poistením sú kryté aj škody na poistenom plavidle kotviacom v doku, 
pri móle, prístavnej hrádzi alebo vo vhodnom uzamknutom objekte.

   Čo nie je predmetom poistenia?

 strata alebo poškodenie lode, ktoré boli spôsobené zámerným sprá-
vaní poisteného (správanie posádky lode a lodivoda)

 škody spôsobené opotrebením, bežným užívaním, starnutím, koró-
ziou, škodou vzniknutou chybnou konštrukciou, zhotovením a chyb-
ným materiálom,

 škody spôsobené pri pretekoch a súťažiach každého druhu, ako aj 
pri oficiálnych prípravných jazdách k pretekom a súťažiam,

 škody spôsobené na hriadeli, hviezdicovej upchávke a na lodnej 
skrutke ľadom 

 škody spôsobené víchricou, ak ku škode došlo v dobe, keď bolo 
plavidlo v zálohe, dočasne vyradené z prevádzky alebo mimose-
zónne odstavené a ponechané na vode; ak škoda vznikla na rah-
nách, sťažňoch, pohyblivom alebo pevnom lanoví a plachtách

 nepriame škody všetkého druhu a akékoľvek finančné škody, 
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ťou.

Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený v príslušných VPP, 
OPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej zmluve.

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou.
! Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisťovni  

nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho časti.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v príslušných 
VPP, OPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej zmluve. 
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   Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Poistenie sa vzťahuje na územie Európy. 
 Poistenie platí pre príslušnú oblasť povolenej platby, uvedenú v lodnom technickom preukaze alebo ateste lode.



  Aké mám povinnosti?

Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie 

rizika.

Povinnosti počas trvania poistenia:
• oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej činnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho 

druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiť, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť meno takej poisťovne, 

aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa starať o údržbu poistených vecí,
• zabezpečiť plavidlo voči odcudzeniu v zmysle príslušných zmluvných dojednaní,
• dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie.

Povinnosti poisteného, resp. poistníka v prípade poistnej udalosti:
• bezodkladne oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkoľvek poistnej udalosti,
• vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie násled-

kov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej krádežou je poistený, resp. poistník povinný oznámiť škodu príslušným orgánom polície,
• všetky doklady, ktoré súvisia s opravou poškodeného plavidla a sú nevyhnutné pre vyčíslenie výšky škody (rozpis prevedenej práce, použitý ma-

teriál),
• kópie oprávnení k riadeniu plavidla osoby, ktorá plavidlo riadila.
• v prípade poškodenia cudzieho majetku, stretu dvoch plavidiel alebo krádeže zápis prístavnej polície vrátane zápisu o prehliadke plavidla (na území 

SR: Štátna plavebná správa a polícia),
• nevyhnutná je fotodokumentácia alebo videozáznam a uschovanie vymenených, poškodených dielov do ukončenia likvidácie poistnej udalosti.

Upozornenie: Úplný zoznam povinností je uvedený v príslušných VPP, OPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej zmluve.

  Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Poistné je možné platiť v štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Poistné sa považuje za uhradené po jeho pripísaní na účet poisťovne a to vrátane dane z poistenia.

  Kedy začína a končí krytie?

• Poistenie začína nultou hodinou prvého dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
• ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doručením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovňa je povinná doručiť výzvu podľa prvej vety do 
jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva doručená poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa 
jeho splatnosti,

• ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

  Ako môžem zmluvu vypovedať?

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného ob-
dobia. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa výšku poistného neoznámila tomu, kto s ňou uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov 
pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.

• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa 
nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú časť 
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.

• Písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdenná 
a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom 
poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
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