Zavarovanje plovil
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Zavarovanje plovil
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje plovil je celovito zavarovanje za vsa ﬁnančna tveganja, povezana z uporabo in lastništvom plovila.

Kaj je zavarovano?
Obvezno zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb
izplačilo nematerialne škode zaradi smrti, telesnih poškodb
in prizadetega zdravja tretjih oseb
stroški v zvezi s škodnim dogodkom
Dodatno lahko zavarujete:
Razširjeno zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb
izplačilo materialne škode pri uničenju ali poškodovanju stvari,
ki jo z zavarovanim plovilom povzročite nenamerno
Dodatna kritja
oddajanje plovila v najem ali uporabo za drugo gospodarsko dejavnost
sodelovanje na treningih in tekmovanjih (regatah)
vleka vodnih smučarjev, padal ali drugih objektov
zavarovanje odgovornosti ob uporabi vodnega skuterja
Nezgodno zavarovanje
invalidnost ali smrt potnikov
Kasko zavarovanje
pomorska tveganja med plovbo, na sidrišču ali privezu, kot so
brodolom, nasedanje, potopitev, trčenje z drugim plovilom
požar, eksplozija, strela
vlomska tatvina, rop plovila ali vgrajenega motorja ali obvezne opreme
vkrcavanje, izkrcavanje, prekrcavanje tovora ali goriva
objestno poškodovanje s strani tretjih oseb
reševalni stroški
Razširitev kaska za tveganja
med prevozom plovila po kopnem
pri plovbi v notranjih (celinskih) vodah
pri tekmovanjih (regate)
med oddajanjem plovila v najem ali uporabo za drugo gospodarsko
dejavnost
med poučevanjem jadranja ali vodenja plovila
v razširjenih geografskih mejah kritja

X

Kaj ni zavarovano?
Najpomembnejše izključitve so:
Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb
X škoda na vašem plovilu
X osebe, ki se prevažajo na plovilu
X potniki, ki se proti plačilu prevažajo na plovilu, ki je registrirano
za to dejavnost
Nezgodno zavarovanje
X nezgoda plačanih članov posadke
X nezgoda pri vstopu oz. izstopu iz plovila
X namerno povzročena nezgoda
Kasko zavarovanje
X škoda zaradi hude malomarnosti, pomanjkljivega vzdrževanja
X škoda zaradi običajnih vremenskih vplivov
X škoda zaradi pomanjkljivega ali neprimernega priveza
X škoda na osebnih stvareh in prtljagi
X lažna prijava nastanka prometne nesreče ali škode na vozilu
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Ali je kritje omejeno?
Omejitve veljajo pri:
namerno povzročeni škodi
vožnji pod vplivom alkohola, drog
kršitvi zakonskih in tehničnih predpisov
vojnih dogodkih in terorističnih dejanjih
drugih dejanjih, navedenih v pogojih

Ne prezrite!
Ne pozabite na certiﬁkat o zavarovanju, s katerim v tujini dokazujete
veljavnost obveznega zavarovanja.
Slovenski zakon o obveznih zavarovanjih določa obvezno registracijo
in zavarovanje odgovornosti za plovila z močjo motorja nad 3,7 kW.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje odgovornosti velja v vodah Slovenije in Hrvaške.
Razširjeno zavarovanje odgovornosti velja v Sredozemskem morju.
Kasko zavarovanje velja v Jadranskem morju; z razširitvijo kritja lahko tudi v delu Jonskega morja ali v celotnem Sredozemskem morju.
Podrobne meje kritja so določene na polici.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Plovilo upravljajte le z ustreznim dovoljenjem.
Takoj nas morate obvestiti o vsakem škodnem primeru.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v obrokih.
Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Zavarovalno kritje zavarovalnice začne ob 24. uri dneva začetka zavarovanja, če je
do tega dne plačana premija, sicer pa ob 24. uri dneva, ko je bila plačana premija. Kritje preneha ob 24. uri dneva prenehanja zavarovanja, če ni drugače
dogovorjeno.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno, ga lahko odpoveste z dnem zapadlosti premije, o čemer morate obvestiti drugo stranko najmanj tri mesece pred
zapadlostjo. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, ga lahko odpoveste po preteku tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev.
Zavarovanje lahko odpoveste tudi predčasno, ko preneha obstajati interes za zavarovanje (prodaja, sprememba lastništva, odtujitev).
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