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PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS KONTAKTUJTE:
–– prostredníctvom www.allianzsp.sk,
–– na bezplatnej Infolinke 0800 122 222,
–– v našich pobočkách,
–– u vášho sprostredkovateľa poistenia.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222

POISTENIE MALÝCH
PLAVIDIEL POUŽÍVANÝCH
NA NEKOMERČNÉ
REKREAČNÉ ÚČELY
od Allianz - Slovenskej poisťovne je určené
majiteľom jácht, plachetníc, motorových člnov
atď. a poskytuje poistnú ochranu pred
najčastejšími rizikami, ktoré môžu poškodiť
vaše plavidlo, jeho vybavenie i veci posádky.

VYBERTE SI VAŠE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ MALÝM PLAVIDLOM
Poistenie sa vzťahuje na jachty, plachetnice, motorové
člny, gumené člny s motorom, vodné skútre a hausbóty:
–– používané na nekomerčné rekreačné účely,
–– max. dĺžka 24 metrov, max. kapacita 12 osôb.
Povinnosť uzatvoriť si toto poistenie vyplýva zo zákona
338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v platnom
znení.
POISTNÁ OCHRANA SA VZŤAHUJE NA:
–– škody na živote alebo zdraví osôb,
–– materiálne škody (škody na inom plavidle,
prístavnom zariadení a pod.),
–– ušlý zisk.

VÝHODY

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA

–– poistná ochrana celoročne, resp. počas prevádzky
plavidla,
–– vystavenie potvrdenia o poistení, tzv. Modrá karta,
–– v prípade potreby poskytneme pomoc prostredníctvom siete dcérskych spoločností Allianz vo svete,
–– likvidácia poistnej udalosti rýchlo a fér, online sledovanie priebehu likvidácie,
–– poistné plnenie za lodnú skrutku poškodenú poistnou udalosťou nie je podmienené inou škodou na
plavidle.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré
nastanú na vnútrozemských vodách SR a Európy,
Stredozemného mora od Gibraltárskej úžiny po
Dardanely vrátane Jadranského mora a pobrežia
štátov Stredozemia. Platí tiež v pobaltských štátoch,
na Ukrajine a v Moldavsku.
Neplatí v zvyšných štátoch bývalého Sovietskeho
zväzu, Albánsku, Alžírsku, Líbyi, Egypte, Libanone,
Izraeli vrátane Palestíny a Sýrie.
Poistné závisí od typu plavidla a výšky poistného
krytia, ktorú si môžete zvoliť v sume 500 000 eur
alebo 1 000 000 eur.
Poistná ochrana je poskytovaná počas celého roka.
Môžete si však uzatvoriť aj polročné, resp. štvrťročné
poistné obdobie.
Ako potvrdenie o poistení vám vydáme tzv. Modrú
kartu (Blue Card) v slovenskom, anglickom, talianskom
a chorvátskom jazyku.

VYBERTE SI VAŠE HAVARIJNÉ POISTENIE
Poistenie sa vzťahuje na jachty, plachetnice,
motorové člny a gumené člny s motorom:
–– používané na nekomerčné rekreačné účely,
–– max. dĺžka 24 metrov, max. kapacita 12 osôb,
–– registrované pod slovenskou vlajkou,
–– max. vek 10 rokov.
POISTNÁ OCHRANA SA VZŤAHUJE NA:
–– riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, napr. havária,
potopenie, krádež, vandalizmus, živelné udalosti,
explózia, požiar a pod.,
–– pomocný čln, technické a plavebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, príves na prepravu plavidla
(ak je takéto poistenie uzatvorené),
–– pozemnú prepravu plavidla vrátane nehody dopravného prostriedku, ktorým je plavidlo
prepravované.
Na výber máte rôzne územné platnosti poistenia.
Poistné môžete platiť štvrťročne, polročne alebo
ročne. Jeho výška závisí od:
–– typu plavidla,
–– poistnej sumy,
–– zvolenej spoluúčasti a územnej platnosti.
Pri bezškodovom priebehu poskytujeme bonus
až do výšky 15 % z ročného poistného.

