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– Spis treści –

UBeZpiecZeNie
JAcHt cAScO,
Oc JAcHtU
i NNW
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
przedsiębiorstwo: pantaenius GmbH (sp. z o.o.)
Oddział w polsce
Agent ubezpieczeniowy zarejestrowany w Niemczech

produkt: Ubezpieczenie jacht casco,
Oc jachtu i NNW (Dział ii, Grupy: 1, 6, 12)

pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące tej umowy podane są w innych dokumentach:
wniosku ubezpieczeniowym, polisie i Warunkach Ubezpieczenia.
Określone świadczenia ubezpieczeniowe obowiązują tylko wtedy, gdy zostały wykupione związane z nimi umowy ubezpieczenia. Jeżeli
wybór zostanie ograniczony do jednego lub kilku rodzajów ubezpieczenia, to tylko informacje odnoszące się do tych rodzajów ubezpieczeń
oraz część e. postanowień wspólnych Warunków Ubezpieczenia Jachtu pantaenius będą dla państwa istotne i będą miały zastosowanie.

A: Ubezpieczenie Jacht casco
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

oferujemy państwu ubezpieczenie jacht casco. ubezpieczenie obejmuje szkody w wymienionej w polisie jednostce, jej maszynowni, sprzęcie
technicznym, wyposażeniu i okuciach, akcesoriach, przyczepie podłodziowej i łożu na stałe związanym z jednostką, jej łodziach pomocniczych i
rzeczach osobistych znajdujących się na pokładzie.

Jakie koszty zostaną zwrócone?

 W przypadku utraty ubezpieczonych przedmiotów Ubezpieczyciel
zwróci odpowiednią część sumy ubezpieczenia pomniejszoną o
wartość pozostałych przedmiotów.
 jeśli ubezpieczone przedmioty zostaną uszkodzone, zwrócimy
niezbędne koszty naprawy do wysokości sumy ubezpieczenia.

Jaka jest suma ubezpieczenia?

czego nie obejmuje ubezpieczenie?










 wysokość sumy ubezpieczenia jest określona w polisie.

Gdzie działa ubezpieczenie?

 ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w uzgodnionym obszarze
żeglugi wskazanym w polisie ubezpieczeniowej.














z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w postanowieniach
Warunków Ubezpieczenia, co do zasady ubezpieczenie nie
obejmuje:
jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej wadą konstrukcyjną, projektową, produkcyjną, wykonawczą lub materiałową albo
zużyciem przy normalnej eksploatacji, korozją, rdzą i elektrolizą.
jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej przez: mróz, nagromadzenie wody deszczowej, lodu lub śniegu (chyba, że wynika
ona z rzadkich i ekstremalnych warunków pogodowych), osmozę,
gryzonie, owady i gnicie.
utraty lub uszkodzenia żagli lub pokrowców, jeżeli zostaną zwiane
lub rozerwane przez wiatr lub zmyte z pokładu jednostki.
jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej przez przywłaszczenie lub oszustwo, chyba że zgodnie z wcześniejszą umową
ubezpieczenie obejmuje również inne cele niż sportowe i rekreacyjne (takie jak czarter bez skippera i ze skipperem).
jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej kradzieżą poszczególnych rzeczy, chyba że miało miejsce włamanie lub przedmioty zostały wyposażone w dostępne na rynku zabezpieczenie
antykradzieżowe, a w przypadku łodzi pomocniczych lub innych
przedmiotów zwyczajowo przechowywanych na pokładzie, zostały
przymocowane do jednostki.
jakiejkolwiek straty lub uszkodzenia łodzi pomocniczej podczas
jej holowania.
szkód pośrednich.
przedmiotów wartościowych, biżuterii, środków pieniężnych,
dokumentów, gotówki i uszkodzeń oprogramowania komputerowego, programów lub danych.
jakiejkolwiek straty lub uszkodzenia dzieł sztuki i antyków, jeżeli
wartość poszczególnych przedmiotów przekracza 20.000 pln.
jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej przez zagubienie
lub wypadnięcie za burtę luźnych przedmiotów wszelkiego
rodzaju.
całkowitej utraty ubezpieczonej jednostki spowodowanej
kradzieżą jeżeli jednostka znajdowała się na przyczepie niezabezpieczonej przed kradzieżą.
jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej przez rażące niedbalstwo ubezpieczającego, chyba że wypłata podyktowana byłaby
zasadami słuszności lub kwota straty lub szkody nie przekracza
40.000 PLn.
w zakresie szkód dotyczących maszynowni ochrona jest ograniczona do indywidualnie określonego ryzyka.
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co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 jednostka wymieniona w polisie, jej maszynownia, sprzęt
techniczny, wyposażenie i okucia, łodzie pomocnicze, akcesoria,
przyczepa podłodziowa i łoże na stałe związane z jednostką.
 rzeczy osobiste znajdujące się na pokładzie także są ubezpieczone,
maksymalnie do kwoty 20.000 pln na zdarzenie objęte ubezpieczeniem.
 ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
na skutek wszystkich zdarzeń losowych, na które ubezpieczone
mienie jest narażone w czasie trwania ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

!

!
!
!

nie wszystkie możliwe przypadki są ubezpieczone. wyłączone
z ochrony są m.in. szkody:
powstałe w ramach wykorzystania jachtu do celów innych niż
rekreacyjne bez uprzedniego, specjalnego uzgodnienia z ubezpieczycielem,
powstałe wskutek umyślnego działania,
powstałe wskutek działalności terrorystycznej i politycznej lub
spowodowane działaniem energii jądrowej,
spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez działania
wojenne lub wojny domowe.

B: Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej Jachtu
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

oferujemy państwu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jachtu. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczonych w przypadku
wyrządzenia szkody osobom trzecim na skutek użytkowania swojej jednostki.

co jest przedmiotem ubezpieczenia?

czego nie obejmuje ubezpieczenie?





Jaka jest suma ubezpieczenia?

 W polisie podana jest suma ubezpieczenia na zdarzenie szkodowe, a także całkowita suma ubezpieczenia na wszystkie
szkody w jednym roku ubezpieczeniowym.









Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w uzgodnionym obszarze
żeglugi wskazanym w polisie ubezpieczeniowej.

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w postanowieniach
Warunków Ubezpieczenia, co do zasady ubezpieczenie nie
obejmuje:
roszczeń wniesionych przez ubezpieczającego lub właściciela
przeciwko ubezpieczonym w zakresie szkód majątkowych lub
strat ﬁnansowych.
wzajemnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej
osób ubezpieczonych względem siebie, o ile wartość szkody
rzeczowej jest mniejsza niż 800 pln. zasada przewidziana w
zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie także do roszczeń z
tytułu odpowiedzialności cywilnej osób ubezpieczonych wobec
ubezpieczającego lub właściciela jednostki.
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej wykraczających
poza zakres ustawowej odpowiedzialności cywilnej, wynikających z uzgodnienia umownego, szczególnego przyrzeczenia
lub z umowy.
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które są oparte
lub obejmują odszkodowania o charakterze karnym.
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadek przy
pracy zgłaszanych wobec ubezpieczającego lub właściciela
jednostki przez profesjonalnych członków załogi zatrudnionych
na jednostce.
szkód powstałych w wyniku udziału w wyścigach łodzi motorowych.
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynikających
z zanieczyszczenia wody w przypadku, gdy jest ono spowodowane przez wprowadzanie lub zrzucanie substancji
zanieczyszczających wodę do akwenu lub przez wywieranie
innego, celowego wpływu na akwen wodny, lub przez celowe
nieprzestrzeganie przepisów regulujących ochronę wód,
zarządzeń lub działań regulacyjnych, lub poprzez działania
wojenne, zamieszki, niepokoje społeczne, interwencje władz
lub trzęsienia ziemi.

!

!

!

!
!
!

nie wszystkie możliwe przypadki są ubezpieczone. wyłączone
z ochrony są m.in.:
roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody zaistniałe w czasie, gdy jednostka jest prowadzona przez osobę
nieposiadającą wymaganego urzędowo pozwolenia na dowodzenie jednostką,
roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za zaistniałe
szkody, powstałe w związku z użytkowaniem sprzętu do nurkowania, jeżeli użytkująca ten sprzęt osoba nie posiada uznanej
licencji nurka,
szkody powstałe w ramach wykorzystania jachtu do celów innych
niż rekreacyjne bez uprzedniego, specjalnego uzgodnienia z
Ubezpieczycielem,
szkody powstałe wskutek umyślnego działania,
szkody powstałe wskutek działalności terrorystycznej i politycznej lub spowodowane działaniem energii jądrowej,
szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez
działania wojenne lub wojny domowe.
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 odpowiedzialność prawna wynikająca z posiadania i użytkowania ubezpieczonej jednostki na podstawie ustawowych
przepisów dotyczących odpowiedzialności.
 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność
wynikającą z korzystania z łodzi pomocniczych i uprawiania
sportu przy użyciu sprzętu do sportów wodnych i wyposażenia do
nurkowania należących do jednostki pod warunkiem, że dzieje
się to w związku z wykorzystaniem jednostki.

c: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

oferujemy państwu ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. w przypadku śmierci lub trwałego inwalidztwa osób ubezpieczonych,
które są następstwem wypadku zaistniałego podczas użytkowania ubezpieczonego jachtu, ubezpieczenie obejmuje określone świadczenie pieniężne.

co jest przedmiotem ubezpieczenia?

czego nie obejmuje ubezpieczenie?











Gdzie działa ubezpieczenie?

 ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie.

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w postanowieniach
Warunków Ubezpieczenia, co do zasady ubezpieczenie nie
obejmuje:
Wypadków spowodowanych zaburzeniami psychicznymi lub
zaburzeniami świadomości, nawet jeśli zostały one wywołane
nadużyciem leków lub przyjęciem substancji psychoaktywnych,
jak również wypadków spowodowanych przez udary, ataki
epilepsji lub innego rodzaju napady, które obejmują całe ciało
ubezpieczonego.
wypadków poniesionych przez ubezpieczonego, gdy celowo
popełnia czyn zabroniony lub usiłuje go popełnić.
wypadków, które powstały bezpośrednio lub pośrednio przez
działania wojenne lub wojny domowe.
wypadków, którym ubezpieczony uległ biorąc udział w wydarzeniach polegających na prowadzeniu jednostek motorowych
(w tym między innymi w biegach próbnych), których celem jest
uzyskanie maksymalnej prędkości lub w wyścigach jednostek
motorowych.
wypadków odpłatnie zaangażowanych członków załogi/skipperów.
wypadków poniesionych przez ubezpieczonego działającego
jako zawodowy nurek lub licencjonowany sportowiec.
poniższych obrażeń:
a) krwawienia narządów wewnętrznych i wylewów krwi
do mózgu,
b) uszczerbków na zdrowiu spowodowanych przez
promieniowanie,
c) uszczerbków na zdrowiu spowodowanych przez akty
przemocy osób trzecich lub zabiegi lecznicze, lub operacje
na ciele osoby ubezpieczonej – oba niezwiązane z
ubezpieczonym wypadkiem,
d) infekcji,
e) zatruć spowodowanych przez doustne zażycie stałych lub
ciekłych substancji,
f) nietypowych zaburzeń spowodowanych reakcjami
psychicznymi, których nie można przypisać bezpośrednio
i przyczynowo do ﬁzycznych obrażeń ciała/ﬁzycznego
uszczerbku na zdrowiu, także wtedy, gdy te obrażenia lub
uszczerbki zostały spowodowane przez wypadek objęty
ubezpieczeniem.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

nie wszystkie możliwe przypadki są ubezpieczone. wyłączone
z ochrony są m.in. szkody:
! powstałe wskutek umyślnego działania,
! powstałe wskutek działalności terrorystycznej i politycznej lub
spowodowane działaniem energii jądrowej,
! spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez działania
wojenne lub wojny domowe.
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 ubezpieczenie dotyczy wypadków, które pozostają w związku
przyczynowym z użytkowaniem wymienionej w polisie jednostki
pływającej, łodzi pomocniczych i sprzętu do sportów wodnych
należących do jednostki.
 wypadki, do których dojdzie w związku z użytkowaniem
wyczarterowanego lub użyczonego przez ubezpieczającego i
dowodzonego przez niego jachtu.
 Koszty akcji ratunkowych i poszukiwawczych.
 koszty niezbędnej i nagłej pomocy medycznej za granicą.

informacje wspólne dla powyższych produktów ubezpieczeniowych:
co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• udzielenie kompletnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w formularzu wniosku ubezpieczeniowego.
• Informowanie ubezpieczyciela, czy i w jakim zakresie zmieniły się okoliczności oraz informacje zawarte we wniosku ubezpieczeniowym.
w takim przypadku może zajść konieczność zmiany umowy ubezpieczenia.
• w przypadku wystąpienia szkody mają państwo pewne obowiązki, których należy dopełnić i które są szczegółowo opisane w warunkach
ubezpieczenia. jednym z takich zobowiązań jest niezwłoczne poinformowanie ubezpieczyciela o każdym zdarzeniu ubezpieczeniowym.
są państwo również zobowiązani do podjęcia z własnej inicjatywy wszelkich uzasadnionych działań, które pozwolą zapobiec wystąpieniu
szkody lub zmniejszyć jej rozmiar. jeśli ubezpieczyciel wyda instrukcje w tym zakresie, należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi
w takich instrukcjach.
• są państwo również zobowiązani do dostarczenia ubezpieczycielowi szczegółowych i dokładnych sprawozdań poszkodowych oraz do
dostarczenia - na żądanie ubezpieczyciela - wszelkich informacji, które ubezpieczyciel uzna za niezbędne w celu ustalenia okoliczności
zdarzenia ubezpieczeniowego oraz obowiązku wypłaty świadczenia. jeżeli jest to uzasadnione, są państwo obowiązani przedstawić
dowody na wniosek Ubezpieczyciela.
• jeżeli roszczenie odszkodowawcze prowadzi do wszczęcia postępowania sądowego lub innego postępowania spornego, konieczne
jest poinformowanie ubezpieczyciela o tym fakcie i umożliwienie ubezpieczycielowi udziału w postępowaniu lub przeprowadzenie go w
państwa imieniu.
• W przypadku objęcia Ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: po wypadku, który prawdopodobnie pociągnie za
sobą obowiązek wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej, przestrzegać zaleceń
lekarza oraz poinformować ubezpieczyciela o takim wypadku.

Kiedy i jak należy opłacać składki?

składki należy uregulować w terminie wskazanym w treści faktury. jeśli korzystają państwo z polecenia zapłaty prosimy o zabezpieczenie
wystarczającej ilości środków na koncie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia i godziny podanych w polisie, nie wcześniej jednak niż w dniu zapłaty składki lub
jej pierwszej raty. umowa obowiązuje przez okres jednego roku i jest corocznie automatycznie odnawiana dopóki umowa nie zostanie
wypowiedziana przez państwa lub ubezpieczyciela na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
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mogą państwo wypowiedzieć umowę z końcem ustalonego okresu ubezpieczenia. wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej
(tradycyjnej lub elektronicznej) nie później niż na miesiąc przed wznowieniem umowy.
jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, mają państwo prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w
terminie 30 dni, a w przypadku gdy mają państwo status przedsiębiorcy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
umowa ulegnie rozwiązaniu także wtedy, gdy jednostka ulegnie szkodzie całkowitej lub zostanie sprzedana.

WA R U n K i U B e Z P i e c Z e n i A j A c H T U PA n TA e n i U S ( W U j P )
iNFOrMAcJA O pOStANOWieNiAcH WZOrcA UMOWNeGO: cZĘśĆ “A”
WArUNKÓW UBeZpiecZeNiA JAcHtU pANtAeNiUS
rODZAJ iNFOrMAcJi

NUMer JeDNOStKi reDAKcYJNeJ

przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub wartości wykupu ubezpieczenia

§1, §2.1, §3, §4.1, §4.2, §4.3, §4.4, §4.5

ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

§1, §2.1, §4.1, §4.2, §4.3, §4.5, §5, §6, §8 oraz
następujące postanowienia ogólnej części “e” wujp:
§4, §5.2, §5.3, §5.6, §7, §9

nInIejsza część wujp obowIĄzuje od dnIa 1 stycznIa 2019 roku.
cZĘśĆ A. WArUNKi UBeZpiecZeNiA JAcHt cAScO

§1 Ubezpieczone mienie
ubezpieczenie obejmuje jednostkę określoną w polisie, jej maszynownię, sprzęt techniczny, wyposażenie i okucia,
łodzie pomocnicze, akcesoria, przyczepę podłodziową (o ile została wskazana w polisie) i łoże na stałe związane
z jednostką. rzeczy osobiste znajdujące się na pokładzie jednostki są ubezpieczone na 2% sumy ubezpieczenia
jednostki, maksymalnie do 20.000 pln, chyba że w polisie uzgodniono wyższą kwotę, z zastrzeżeniem, że suma
ubezpieczenia dla każdej pojedynczej rzeczy jest ograniczona do 2.000 pln.

§2 Obszar żeglugi
1. ubezpieczenie obejmuje ubezpieczone mienie na obszarze żeglugi określonym w polisie. ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje również zwyczajowe przetrzymywanie ubezpieczonego mienia poza wodami (np. zimowanie, w stoczniach),
w tym wyciąganie na ląd i wodowanie, a także podczas wystawiania na pokazach i w celach sprzedażowych.
sporadyczne i niezaplanowane opuszczenie określonego w polisie obszaru żeglugi jest ubezpieczone, o ile
ubezpieczyciel zostanie o tym poinformowany niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. ubezpieczyciel w takiej
sytuacji może pobrać stosowną, dodatkową składkę.
2. zastosowanie ma §4.1 poniżej, dotyczący transportu ubezpieczonego mienia.

§3 Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej
zgodnie z warunkami określonymi w części „a” niniejszych warunków ubezpieczenia jachtu pantaenius (wujp)
ubezpieczyciel ponosi wszelkie ryzyko, na które w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej narażone jest ubezpieczone
mienie. zastosowanie ma ogólna część „e” wujp.

§4 Dodatkowa ochrona
1. transport
1. w zakresie transportu drogą lądową i rzeką oraz dla transportu promowego jednostki znajdującej się na
przyczepie ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w europie lub na szerszym obszarze żeglugi określonym w
polisie, chyba że dany środek transportu jest nieodpowiedni. luźne elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową
przed kradzieżą wyłącznie, jeśli są przechowywane pod zamknięciem lub zabezpieczone w inny odpowiedni
sposób.

2. w przypadku, gdy w ramach transportu morskiego samej ubezpieczonej jednostki obowiązuje odrębne
ubezpieczenie transportowe, ochrona ubezpieczeniowa na niniejszych warunkach ma zastosowanie subsydiarne
(pomocnicze). ochrona ubezpieczeniowa na niniejszych warunkach nie ma zastosowania do jakiegokolwiek
udziału własnego zachodzącego w ramach odrębnego ubezpieczenia transportowego.
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dla transportu ubezpieczonego mienia na morzu i w powietrzu, z wyłączeniem samej jednostki i rzeczy
osobistych, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały świat.
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2. Akcja ratunkowa, usuwanie wraku i ograniczanie strat
ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego
w przypadku wystąpienia szkody, w szczególności związanych z ratowaniem i pomocą ze strony osób trzecich,
których poniesienie mogło być racjonalnie uznane przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego za niezbędne w
celu zapobieżenia lub zmniejszenia rozmiaru szkody (§5.2 ogólnej części „e” wujp), nawet jeśli podjęte środki były
nieskuteczne. zdanie poprzedzające ma zastosowanie również do kosztów niezbędnych do usunięcia i utylizacji
wraku. zwrot kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest odliczany od sumy ubezpieczenia.
3. pomoc w nagłych wypadkach
ubezpieczyciel jest zobowiązany także do zwrotu niezbędnych kosztów pomocy w nagłych sytuacjach podczas żeglugi,
w których jednostka nie znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu, obejmujących holowanie do najbliższego miejsca
naprawy i dostarczenie paliwa, oleju, akumulatora i części zamiennych (poza kosztami za same materiały lub części).
zwrot kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest ograniczony do kwoty 40.000 pln.
4. inspekcja po wejściu na mieliznę
ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu niezbędnych kosztów kontroli jednostki po wejściu na mieliznę.
5. Zakwaterowanie i koszty podróży powrotnej
w przypadku, gdy w trakcie żeglugi w celach rekreacyjnych (w ramach spędzania czasu wolnego) wystąpi zdarzenie
ubezpieczeniowe objęte niniejszymi warunkami, wskutek którego jednostka - zgodnie z opinią rzeczoznawcy
powołanego przez ubezpieczyciela - nie nadaje się do zamieszkania, ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu
niezbędnych kosztów zakwaterowania lub podróży powrotnej kapitana/skippera, załogi i gości - do kwoty 20.000 pln.
zwrot kosztów zakwaterowania jest ograniczony do wysokości 600 pln na osobę za noc i obejmuje okres maksymalnie
siedmiu dni.
w przypadku, gdy konieczny jest pobyt w stoczni przez okres dłuższy niż 5 dni, kwoty określone w niniejszym ustępie
alternatywnie powinny zapewnić czarter zastępczej jednostki na okres pierwotnie zaplanowanej podróży.
postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do rejsów czarterowych.

§5 Wyłączenia Ubezpieczenia Jacht casco
Ubezpieczenie nie obejmuje:
1. jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej wadą konstrukcyjną, projektową, produkcyjną, wykonawczą,
materiałową, zużyciem będącym wynikiem normalnej eksploatacji, korozją, rdzą i elektrolizą. niniejsze wyłączenie
ma zastosowanie wyłącznie do samych uszkodzonych lub zużytych części. straty lub szkody dotyczące innych
części ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku uszkodzenia lub zużycia części, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, są objęte ochroną na niniejszych warunkach.
2. jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej przez: mróz, nagromadzenie wody deszczowej, lodu lub śniegu
(chyba że wynika ono z rzadkich i ekstremalnych warunków pogodowych), osmozę, gryzonie, owady i gnicie.
3. utraty lub uszkodzenia żagli lub pokrowców, jeżeli zostaną zwiane lub rozerwane przez wiatr lub zmyte z pokładu
jednostki.

5. jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej kradzieżą poszczególnych przedmiotów, chyba że miało miejsce
włamanie lub przedmioty zostały wyposażone w dostępne na rynku zabezpieczenie antykradzieżowe, a w przypadku
łodzi pomocniczych lub innych przedmiotów zwyczajowo przechowywanych na pokładzie, zostały przymocowane
do jednostki.
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4. jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej przez przywłaszczenie lub oszustwo, chyba że zgodnie z
wcześniejszą umową ubezpieczenie obejmuje również inne cele niż sportowe i rekreacyjne (takie jak czarter
bez skippera lub ze skipperem).
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6. jakiejkolwiek straty lub uszkodzenia łodzi pomocniczej podczas holowania.
7. szkód pośrednich (np. zmniejszenia wartości regatowej, rynkowej, utraty możliwości korzystania, utraty uprawnień
wynikających z gwarancji).
8. przedmiotów wartościowych, biżuterii, środków pieniężnych, dokumentów, gotówki i uszkodzeń oprogramowania
komputerowego, programów lub danych.
9. jakiejkolwiek straty lub uszkodzenia dzieł sztuki i antyków, jeżeli wartość poszczególnego przedmiotu przekracza
20.000 PLn.
10. jakiejkolwiek straty lub szkody w maszynowni jednostki, chyba że szkoda jest spowodowana przez pożar,
żarzenie, osmolenie, zwarcie, wyładowanie atmosferyczne, eksplozję, siłę wyższą, kolizję, wejście na mieliznę lub
sztrandowanie, zatopienie kadłuba jednostki, kradzież, wandalizm, przypadkowe dostanie się wody na jednostkę.
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także straty lub szkody będącej wynikiem przedostania się wody przez
układ wydechowy głównego silnika (-ów) lub generatora (-ów).
11. jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej przez zagubienie lub wypadniecie za burtę niezabezpieczonych
przedmiotów wszelkiego rodzaju.
12. całkowitej utraty ubezpieczonej jednostki spowodowanej kradzieżą, jeżeli jednostka znajdowała się na przyczepie
niezabezpieczonej przed kradzieżą.
13. jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej przez rażące niedbalstwo ubezpieczającego lub właściciela
jednostki, chyba że wypłata odszkodowania jest zgodna z zasadami słuszności lub wysokość straty lub szkody
nie przekracza kwoty 40.000 PLn.

§6 Udział własny
udział własny określony w polisie stosuje się do każdego roszczenia z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego. w
przypadku uszkodzenia łodzi pomocniczej, przyczepy lub łoża stosuje się udział własny w kwocie 1.200 pln zamiast
określonego w polisie. udział własny nie występuje w przypadku szkody całkowitej jednostki określonej w polisie,
włamania, szkód na rzeczach osobistych, szkód na skutek pożaru lub wyładowania atmosferycznego oraz kolizji
jednostki niebędącej w ruchu, spowodowanej wyłącznie przez osoby trzecie. udział własny nie występuje również w
przypadku szkód powstałych związanych z transportem (§4.1), akcją ratowniczą i usuwaniem wraku (§4.2.), pomocą
w nagłych wypadkach (§4.3), inspekcją po wejściu na mieliznę (§4.4) i przy kosztach zakwaterowania (§4.5).

§7 Suma Ubezpieczenia – Uzgodniona Stała Wartość
1. suma ubezpieczenia to aktualna wartość odtworzeniowa (wartość zastąpienia nowym podobnym mieniem), która
została zadeklarowana przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie. wartość określona w polisie jest
ostatecznym potwierdzeniem wartości ubezpieczenia (uzgodniona stała wartość).
2. wyłączony jest zarzut niedoubezpieczenia.

§8 Wysokość odszkodowania
1. w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, w tym konstruktywnej szkody całkowitej (tj. gdy niezbędne koszty
przywrócenia stanu poprzedniego przekraczają uzgodnioną stałą wartość), wypłacie podlega uzgodniona stała
wartość w rozumieniu §7.

3. możliwe do uzyskania przychody z pozostałych przedmiotów wchodzących w skład ubezpieczonego mienia
zostaną odliczone od kwoty odszkodowania wypłacanej zgodnie z ust. 1 i ust. 2 powyżej. ubezpieczający nie może
żądać zaniechania odliczenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, powołując się na pozostawienie pozostałych
przedmiotów do dyspozycji Ubezpieczyciela.
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2. w przypadku szkody częściowej wypłacie podlega kwota odpowiadająca niezbędnym kosztom przywrócenia stanu
poprzedniego, bez potrąceń na zasadzie „nowe za stare”. ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu wszelkich
wynikających z ubezpieczonego zdarzenia kosztów transportu do najbliższej, odpowiedniej, stoczni i z powrotem.
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4. podatek od towarów i usług (Vat) zostanie zwrócony przez ubezpieczyciela tylko w takim zakresie, w jakim został
poniesiony w ramach wybranego sposobu usunięcia szkody. Vat nie zostanie zwrócony przez ubezpieczyciela w
przypadku, gdy ubezpieczający prowadzi działalność gospodarczą, a także w zakresie, w jakim ubezpieczający
ma prawo do zwolnienia lub odliczenia podatku.

§9 Wypłata odszkodowania
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ubezpieczyciel jest zobowiązany do możliwie najszybszej oceny zdarzenia ubezpieczeniowego w celu jego stwierdzenia
i określenia zakresu obowiązku wypłaty odszkodowania, a po uwzględnieniu roszczenia odszkodowawczego do
wypłacenia odszkodowania bez zbędnej zwłoki – na zasadach i warunkach określonych w ogólnej części „e” uwjp.
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iNFOrMAcJA O pOStANOWieNiAcH WZOrcA UMOWNeGO: cZĘśĆ “B”
WArUNKÓW UBeZpiecZeNiA JAcHtU pANtAeNiUS
rODZAJ iNFOrMAcJi

NUMer JeDNOStKi reDAKcYJNeJ

przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub wartości wykupu ubezpieczenia

§1.1, §2, §3, §4.1

ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

§2.3, §2.4, §4.2, §4.3, §5 oraz następujące
postanowienia ogólnej części “e” wujp: §4, §5.2,
§5.3, §5.6, §7, §9

nInIejsza część wujp obowIĄzuje od dnIa 1 stycznIa 2019 roku.
cZĘśĆ B. WArUNKi UBeZpiecZeNiA ODpOWieDZiALNOści cYWiLNeJ

§1 Zakres Ubezpieczenia
1. ubezpieczyciel zapewnia ochronę dla ubezpieczającego i ubezpieczonych w przypadku, gdy roszczenie o
odszkodowanie (za szkodę osobową, rzeczową lub stratę ﬁnansową) zostanie skierowane przeciwko tym osobom
przez osobę trzecią na podstawie ustawowych przepisów o odpowiedzialności cywilnej, na skutek wystąpienia
szkody powstałej w związku z posiadaniem lub użytkowaniem jednostki określonej w polisie.
2. ubezpieczonymi są:
a) właściciel (jeżeli nie jest ubezpieczającym);
b) kapitan, członkowie załogi i goście znajdujący się na pokładzie jednostki za zgodą ubezpieczającego lub
właściciela;
c) każda osoba, która za zgodą ubezpieczającego lub właściciela i w związku z wykorzystywaniem jednostki
używa jednostek pomocniczych jednostki lub uprawia sport przy użyciu sprzętu do uprawiania sportów
wodnych, lub sprzętu do nurkowania będącego na wyposażeniu jednostki.
3. ogólna część „e” wujp ma zastosowanie, o ile postanowienia niniejszej części „b” nie stanowią inaczej.

§2 Dodatkowa ochrona
1. Sprzęt do uprawiania sportów wodnych i nurkowania
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność wynikającą z korzystania z jednostek pomocniczych i uprawiania
sportu przy użyciu sprzętu do sportów wodnych lub sprzętu do nurkowania należących do jednostki, o ile wiąże się
to z wykorzystaniem jednostki.
2. Zanieczyszczenie wody
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za bezpośrednie i pośrednie konsekwencje
zmian ﬁzycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości akwenu wodnego, włącznie z wodami gruntowymi
(zanieczyszczenia akwenów wodnych), przy czym w odniesieniu do zanieczyszczenia wody straty ﬁnansowe są
traktowane jak szkody rzeczowe.

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty akcji poszukiwawczych i ratunkowych spowodowane niezamierzonym
włączeniem urządzeń ratunkowych epIrb i dsc pomimo braku sytuacji awaryjnej, o ile przedmiotowe koszty nie
mogą zostać pokryte w inny sposób.
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3. Niezamierzona aktywacja urządzeń ratowniczych
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4. Odpowiedzialność cywilna Skippera
a) ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w §1.1, obejmuje ubezpieczającego będącego wyłącznie osobą
ﬁzyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i członków załogi jako ubezpieczonych, w zakresie ustawowej
odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkody, jaka powstanie w związku z niekomercyjnym użytkowaniem
niewymienionej w polisie jednostki (włącznie z łodzią pomocniczą należącą do tej jednostki), która została
wyczarterowana lub użyczona osobiście przez ubezpieczającego i jest prowadzona osobiście przez niego
jako skippera (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera).
b) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również uzasadnione roszczenia ﬁrmy czarterowej lub właściciela
użytkowanej jednostki, spowodowane utratą przychodów z bezpośrednio następujących czarterów, wynikającą
z uszkodzenia spowodowanego przez ubezpieczonego do maksymalnej wysokości 80.000 pln. ochrona,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku umów czarteru, które
zostały zawarte oraz opłacone do dnia wystąpienia szkody, o ile nie jest możliwa zamiana jednostki, a czas
naprawy wynosi więcej niż 3 dni.
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera zapewnia wypłatę odszkodowania wyłącznie, gdy
nie ma możliwości naprawienia szkody na podstawie innego ubezpieczenia (w szczególności takiego jak
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie uprawiania sportów wodnych na podstawie umowy
zawartej w odniesieniu do wyczarterowanej lub użyczonej jednostki). ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej Skippera ma charakter subsydiarny (pomocniczy).

§3 Obszar żeglugi
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje określony w polisie obszar żeglugi. sporadyczne i niezaplanowane opuszczenie
określonego w polisie obszaru żeglugi jest ubezpieczone, o ile ubezpieczyciel zostanie o tym poinformowany
niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. ubezpieczyciel w takiej sytuacji może pobrać odpowiednią, dodatkową
składkę. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały świat wyłącznie w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej Skippera, o którym mowa w §2.4.

§4 Zakres ochrony ubezpieczeniowej
1. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje weryﬁkację kwestii odpowiedzialności cywilnej, obronę przed nieuzasadnionymi
roszczeniami odszkodowawczymi oraz obowiązek zapłaty osobie trzeciej wskazanej w § 1.1 powyżej, odszkodowania
należnego wskutek zgłoszenia roszczenia, którego zasadność potwierdza prawomocne orzeczenie sądowe,
zawarta lub zaakceptowana przez ubezpieczyciela ugoda albo podjęta lub zaakceptowana przez ubezpieczyciela
decyzja o uznaniu roszczenia.
2. ubezpieczyciela uznaje się za upoważnionego do zaspokajania lub obrony przed roszczeniami, o których mowa
w ust. 1 powyżej, w imieniu ubezpieczonych. w przypadku, gdy ubezpieczyciel chce zakończyć postępowanie
likwidacyjne poprzez uznanie roszczenia lub zawarcie ugody, a jest to niemożliwe z powodu zachowania
ubezpieczonego, ubezpieczyciel od momentu wystąpienia takiej przeszkody nie jest odpowiedzialny za wynikłe
z tego zachowania dodatkowe świadczenia odszkodowawcze, koszty i odsetki.

w takim przypadku poniesione koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym poniesione na polecenie
ubezpieczyciela, są zaliczane na poczet świadczenia odszkodowawczego. suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie
ubezpieczeniowe, a także wysokość całkowitego odszkodowania z tytułu wszystkich szkód zaistniałych w ciągu
jednego roku ubezpieczeniowego, określone są w polisie.
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3. określone w polisie sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę zakresu świadczeń odszkodowawczych
ubezpieczyciela dla pojedynczej szkody. kilka związanych ze sobą czasowo szkód wynikających z tej samej
przyczyny uważa się za jedną szkodę. nakłady poniesione przez ubezpieczyciela, włącznie z kosztami
poniesionymi w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nie są zaliczane na poczet świadczenia
odszkodowawczego w ramach danej sumy ubezpieczenia. zasada przewidziana w zdaniu poprzedzającym nie ma
zastosowania do kosztów związanych ze zgłaszaniem roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej dochodzonych
na podstawie prawa USA lub Kanady.
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§5 Wyłączenia Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej Jachtu
Wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej są:
1. roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za zaistniałe szkody, które wystąpią w trakcie wykorzystywania
jednostki, jej łodzi pomocniczych lub sprzętu do uprawiania sportów wodnych:
a) w przypadku, gdy jednostka jest prowadzona przez osobę nieposiadającą wymaganego urzędowo pozwolenia
na prowadzenie jednostki (patentu motorowodnego lub żeglarskiego), z zastrzeżeniem, że ochrona
ubezpieczeniowa obowiązuje, jeżeli ubezpieczający lub właściciel mógł racjonalnie przyjąć, że prowadzący
jednostkę posiada stosowne pozwolenie, lub gdy jednostka była dowodzona przez osobę nieupoważnioną;
b) w przypadku, gdy jednostka bierze udział w wyścigach łodzi motorowych lub próbach do nich, których jedynym
celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.
2. roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za zaistniałe szkody, powstałe w związku z użytkowaniem sprzętu
do nurkowania, jeżeli użytkująca ten sprzęt osoba nie posiada uznanej licencji nurka. niniejsze wyłączenie nie ma
zastosowania do lekcji lub szkoleń prowadzonych przez członka załogi jednostki, który jest wykwaliﬁkowanym i
licencjonowanym instruktorem nurkowania.
3. roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zgłaszane przez ubezpieczającego lub właściciela wobec
ubezpieczonych w zakresie szkód majątkowych lub strat ﬁnansowych.
4. wzajemne roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej osób ubezpieczonych względem siebie, o ile wartość
szkody rzeczowej jest mniejsza niż 800 pln. zasada przewidziana w zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie
także do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej osób ubezpieczonych wobec ubezpieczającego lub
właściciela jednostki.
5. roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wykraczające poza zakres ustawowej odpowiedzialności cywilnej,
wynikające z uzgodnienia umownego, szczególnego przyrzeczenia lub z umowy (np. roszczenie z tytułu wykonania
umowy). wyłączenie przewidziane w zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie także, gdy roszczenie wynikające z
umowy jest regulowane przez obowiązujące przepisy prawa (np. odszkodowanie za poniesioną stratę, odstąpienie
od umowy, zmniejszenie roszczenia).
6. roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które są oparte lub obejmują odszkodowania o charakterze karnym.
7. roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadek przy pracy zgłaszane wobec ubezpieczającego lub
właściciela jednostki przez profesjonalnych członków załogi zatrudnionych na jednostce. w ramach niniejszych
warunków są jednak ubezpieczone ustawowe roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń społecznych albo
innego ubezpieczyciela wypadków przy pracy.
8. roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynikające z zanieczyszczenia wody (§2.2) w przypadku, gdy
takie zanieczyszczenie jest spowodowane:
a) przez wprowadzanie lub zrzucanie substancji zanieczyszczających wodę do akwenu lub
b) przez wywieranie innego, celowego wpływu na akwen wodny, lub
c) przez celowe nieprzestrzeganie przepisów regulujących ochronę wód, zarządzeń lub działań regulacyjnych, lub

PL / PL / WUJP 0119

d) poprzez działania wojenne, zamieszki, niepokoje społeczne, interwencje władz lub trzęsienia ziemi.
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iNFOrMAcJA O pOStANOWieNiAcH WZOrcA UMOWNeGO: cZĘśĆ “c”
WArUNKÓW UBeZpiecZeNiA JAcHtU pANtAeNiUS
rODZAJ iNFOrMAcJi

NUMer JeDNOStKi reDAKcYJNeJ

przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub wartości wykupu ubezpieczenia

§1.1, §1.2, §2, §3, §4

ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

§4.1.a), §4.1.d) – f), §4.3, §4.4, §4.5, §4.6.b), §4.7.b),
§4.8, §5, §6.4, §6.5, §6.8, §7.3 oraz następujące
postanowienia ogólnej części “e” wujp: §4, §5.2,
§5.3, §5.6, §7, §9

nInIejsza część wujp obowIĄzuje od dnIa 1 stycznIa 2019 roku.
cZĘśĆ c. WArUNKi UBeZpiecZeNiA NAStĘpStW NieSZcZĘśLiWYcH WYpADKÓW

§1 Zakres Ubezpieczenia
1. ubezpieczenie dotyczy wypadków pozostających w związku przyczynowym ze zwykłym używaniem wymienionej
w polisie jednostki pływającej lub jej łodzi pomocniczych, do których to wypadków doszło gdziekolwiek na
świecie podczas prywatnych podróży (żeglugi) lub udziału w regatach, jak również podczas cumowania, postoju
i korzystania z nich w porcie, podczas slipowania i wodowania, obsługi technicznej, konserwacji, przebudowy i
napraw. ubezpieczenie obejmuje również wypadki, które miały miejsce podczas nieprzekraczających 48 godzin
wycieczek na lądzie. ubezpieczenie obejmuje także uprawianie sportu przy użyciu przynależnego do jednostki
sprzętu do sportów wodnych, pływanie, nurkowanie z fajką i nurkowanie z aparatem oddechowym, pod warunkiem,
że czynności te pozostają w związku z korzystaniem z jednostki.
2. ubezpieczenie obejmuje także wypadki, do których dojdzie w związku z używaniem jednostki wyczarterowanej
lub użyczonej przez ubezpieczającego i dowodzonej przez niego jako skippera, chyba że umowy czarteru lub
użyczenia zawarto na okres przekraczający 2 tygodnie lub w celach komercyjnych lub na potrzeby udziału w
regatach lub wyścigach.
3. postanowienia części ogólnej „e” warunków ubezpieczenia jach pantaenius (wujp) znajdują zastosowanie, o
ile postanowienia niniejszej części „c” wujp nie stanowią inaczej.

§2 Ubezpieczeni
1. ubezpieczonymi są właściciel jednostki pływającej oraz wymienione osoby uprawnione: skipper, członkowie
załogi, osoby odwiedzające i goście oraz upoważnione osoby wykonujące nieodpłatnie konserwację, obsługę
techniczną, slipowanie i wodowanie, przebudowę lub naprawy.
2. w przypadku korzystania z jachtu zgodnie z treścią § 1.2 powyżej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko
ubezpieczającego jako skippera i członków jego załogi.

§3 przedmiot ubezpieczenia
1. przez wypadek rozumie się niezamierzone doznanie przez ubezpieczonego uszczerbku na zdrowiu spowodowane
przez nagłe i oddziałujące z zewnątrz zdarzenie mające wpływ na jego ciało (zdarzenie wypadkowe).
2. za wypadki uważa się także:

b) śmierć przez utonięcie lub uduszenie (zamartwicę) pod wodą. za utonięcie uważa się także, przypadek gdy
ubezpieczony wypadł za burtę i nie został odnaleziony w ciągu jednego miesiąca;
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a) spowodowane przez nadmierny wysiłek w obrębie kończyn lub kręgosłupa, zwichnięcie stawu albo naciągnięcie
lub zerwanie mięśni, ścięgien, więzadeł lub torebek, lub powstanie przepuklin brzucha lub podbrzusza. dotyczy
to także wypadnięcia dysku, o ile nie istniały wcześniejsze uszkodzenia ani stany zwyrodnieniowe;
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c) typowe dla nurków uszczerbki na zdrowiu, takie jak choroba kesonowa lub barotrauma (uraz ciśnieniowy),
doznawane przez nurków w czasie kształcenia się celem uzyskania licencji lub nurków posiadających licencję,
nawet gdy nie można stwierdzić zaistnienia zdarzenia wypadkowego. koszty koniecznego leczenia w komorze
dekompresyjnej są także ubezpieczone w ramach § 4.4;
d) uszczerbki na zdrowiu spowodowane przez nagle wydobywające się gazy i opary, dymy, chmury pyłów i kwasy;
e) sytuacje gdy ubezpieczony, na skutek wypadku, zachoruje na wściekliznę, tężec lub dozna infekcji ran;
f)

zatrucia pokarmowe spowodowane jednorazowym przyjęciem do organizmu toksycznego pożywienia (stałego
lub płynnego), pod warunkiem, że wynikający stąd uszczerbek na zdrowiu nastąpi w ciągu 48 godzin od
spożycia i w tym czasie zostanie rozpoznany przez lekarza;

g) uszczerbki na zdrowiu ubezpieczonego spowodowane podczas obrony koniecznej lub próby ratowania osób
lub rzeczy.
3. koszty akcji ratunkowych i poszukiwawczych także są objęte ubezpieczeniem stosownie do § 4.3.
4. pojęcie wypadku obejmuje także sytuację, w której ubezpieczony poniesie uszczerbek na zdrowiu spowodowany
pozbawieniem żywności (stałej lub płynnej) lub leków, lub niewłaściwym podaniem albo przydziałem koniecznych
leków lub żywności (jak wyżej), jeżeli uszczerbek ten powstał na skutek zapoczątkowanego w czasie trwania
ochrony ubezpieczeniowej uprowadzenia lub wzięcia ubezpieczonego na zakładnika.

§4 Uzgodnione świadczenia
uzgodnione rodzaje świadczeń i sumy ubezpieczeniowe wynikają z polisy.
suma ubezpieczenia wynika z systemu ryczałtowego. część sumy ubezpieczenia przypadająca na każdego
ubezpieczonego jest obliczana przez podzielenie uzgodnionej ryczałtowej sumy ubezpieczenia przez liczbę
ubezpieczonych na pokładzie jednostki. część ta jest ograniczona przez ustaloną maksymalną sumę ubezpieczenia
na ubezpieczonego.
następujące postanowienia (poniżej) mają zastosowanie do rozliczania roszczenia i określenia wysokości świadczenia.
1. świadczenie z tytułu inwalidztwa
a) Warunki wypłaty świadczenia
fizyczna lub umysłowa zdolność ubezpieczonego została trwale uszkodzona w wyniku zaistnienia wypadku
(inwalidztwo).
uszczerbek jest trwały, jeżeli przypuszczalnie potrwa ponad trzy lata i nie można oczekiwać zmiany tego stanu.

roszczenie o świadczenie z tytułu inwalidztwa nie występuje, jeżeli ubezpieczony umrze z powodu wypadku
w ciągu roku po jego zajściu. jeśli w ciągu jednego roku zmarły najpierw otrzymał świadczenie z tytułu
inwalidztwa, a następnie zmarł śmiercią spowodowaną przez ten sam wypadek, ubezpieczyciel wypłaci
wyłącznie świadczenie na wypadek śmierci pomniejszone o kwotę wypłaconą wcześniej jako świadczenie z
tytułu inwalidztwa.
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Inwalidztwo (szkoda osobowa) musi zostać stwierdzone po zakończonym leczeniu, ale nie później niż w ciągu
12 miesięcy od wypadku. Inwalidztwo (szkoda osobowa), które następuje lub ujawnia się po tym terminie
musi zostać stwierdzone przez lekarza na piśmie lub elektronicznie, a następnie (o ile to możliwe) musi
zostać zgłoszone do ubezpieczyciela przez ubezpieczonego z przedłożeniem zaświadczenia lekarskiego w
ciągu 15 miesięcy od wypadku. terminy określone w zdaniach poprzedzających nie mają wpływu na terminy
przedawnienia określone w przepisach ustawowych.
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b) rodzaj i wysokość świadczenia
świadczenie z tytułu inwalidztwa zostaje wypłacone w formie kwoty ryczałtowej.
podstawę naliczenia świadczenia stanowi suma ubezpieczenia i stopień spowodowanego przez wypadek
inwalidztwa. w przypadku utraty wymienionych poniżej części ciała i organów zmysłu, lub przy całkowitej
utracie ich funkcjonalności, obowiązują wyłącznie podane poniżej stopnie inwalidztwa:
-

ramię
ramię do powyżej stawu łokciowego
ramię poniżej stawu łokciowego
dłoń
kciuk
palec wskazujący
inny palec ręki
kilka palców jednej ręki do wartości maksymalnej
noga powyżej środka uda
noga do środka uda
noga do poniżej kolana
noga do środka podudzia
stopa
duży palec stopy
inny palec stopy
oko
o ile jednak przed wypadkiem utracono widzenie w drugim oku
słuch w jednym uchu
o ile jednak przed wypadkiem utracono słuch w drugim uchu
zmysł powonienia
zmysł smaku
głos

75%
70%
65%
60%
25%
16%
10%
60%
75%
70%
65%
60%
50%
8%
4%
50%
75%
35%
50%
15%
10%
70%

przy częściowej utracie części ciała i organów zmysłu lub przy częściowym uszczerbku ich funkcjonalności,
do obliczenia wysokości należnego świadczenia stosuje się odpowiednią część danego udziału procentowego
wskazanego wyżej.
c) dla innych części ciała i organów zmysłu stopień inwalidztwa określa się jako stopień zmniejszenia normalnej
ﬁzycznej i psychicznej sprawności ujętej całościowo. uwzględnia się przy tym tylko aspekty medyczne.
d) jeżeli funkcjonowanie uszkodzonych części ciała lub organów zmysłu było już przed wypadkiem dotknięte
trwałym uszczerbkiem, to określany stopień inwalidztwa pomniejsza się o stopień inwalidztwa istniejący przed
wypadkiem. określenie odbywa się zgodnie z § 4.1 b) i c) powyżej.
przy całkowitej utracie słuchu lub wzroku w wyniku wypadku, istniejącego już wcześniej trwałego uszczerbku
nie pomniejsza się o wartość procentową, w jakiej uszczerbek ten usunięto przez zastosowanie pomocy
akustycznych i optycznych (aparaty słuchowe, okulary, soczewki kontaktowe).
e) jeżeli w wyniku wypadku uszczerbek poniosło kilka części ciała lub organów zmysłu, to określone na podstawie
powyższych postanowień stopnie inwalidztwa sumuje się. suma ta nie może jednak przekroczyć 100%.
dodatkowe świadczenie powyżej 90% inwalidztwa.
Gdy spełnione zostaną poniższe warunki ubezpieczyciel wypłaci podwójne świadczenie inwalidzkie:
stopień inwalidztwa określa się według § 4.1 b) do e) powyżej i do wypadku doszło przed ukończeniem przez
ubezpieczonego 65 roku życia, a wypadek doprowadził do inwalidztwa w stopniu co najmniej 90%.
wysokość dodatkowego świadczenia jest ograniczona do maksymalnej kwoty 800.000 pln na jednego
ubezpieczonego.
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f)
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g) jeżeli ubezpieczony w ciągu jednego roku po wypadku umrze z przyczyn niezależnych od wypadku, lub z
jakiejkolwiek innej przyczyny później niż jeden rok po wypadku, a powstało roszczenie o świadczenie z tytułu
inwalidztwa, świadczenie zostaje wypłacone stosownie do stopnia inwalidztwa, który byłby podstawą do
obliczenia świadczenia zgodnie z dokumentacją medyczną.
2. świadczenie na wypadek śmierci
a) warunki wypłaty świadczenia
warunkiem wypłaty świadczenia jest śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku w ciągu jednego roku
od jego wystąpienia. do zgłoszenia wskazanej wyżej szkody stosuje się § 6.6.
b) wysokość świadczenia
świadczenie na wypadek śmierci wypłacane jest w wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia.
3. Koszty akcji ratunkowych i poszukiwawczych
do wysokości 200.000 pln zwracane są koszty koniecznych akcji ratunkowych i poszukiwawczych prowadzonych
przez organizacje publiczne lub prywatne, jeżeli ubezpieczony doznał wypadku na morzu albo znalazł się na morzu
w innej kryzysowej sytuacji, lub jeżeli taki wypadek albo sytuacja na morzu były nieuniknione albo prawdopodobne z
danych okolicznościach – nawet jeżeli poszukiwania lub akcja ratunkowa okazały się ostatecznie bezowocne.
4. Koszty transportu chorych oraz leczenia w komorze dekompresyjnej
1. koszty transportu powstałe w konsekwencji wypadku, które podlegają zwrotowi do maksymalnej całkowitej
kwoty 200.000 PLn to:
a) koszty zaordynowanego przez lekarza transportu medycznego osoby rannej lub chorej (dalej jako „pacjent”)
do szpitala lub do kliniki specjalistycznej;
b) dodatkowe koszty powrotu pacjenta do jego miejsca zamieszkania, o ile potrzeba poniesienia tych kosztów
wynika z zaleceń lekarskich lub ze względu na rodzaj obrażeń nie można było ich uniknąć;
c) w odniesieniu do wypadków mających miejsce za granicą – dodatkowe koszty podróży powrotnej lub
zakwaterowania nieletnich i partnera, towarzyszących w podróży ubezpieczonemu;
d) w przypadku spowodowanej wypadkiem śmierci – koszty transportu zwłok do ostatniego miejsca
zamieszkania;
e) w przypadku spowodowanej wypadkiem śmierci za granicą – alternatywnie koszty transportu wskazane
w lit. d) powyżej albo koszty pogrzebu za granicą;
2. maksymalna kwota świadczenia określona w sekcji 1 powyżej (tj. kwota 200.000 pln) obejmuje również
koszty leczenia ubezpieczonego (nurka licencjonowanego albo szkolącego się w celu uzyskania licencji)
w komorze dekompresyjnej zgodnie z § 3.2.c) powyżej – o ile takie leczenie było konieczne po nurkowaniu
objętym ubezpieczeniem.

zwrotowi podlegają spowodowane przez wypadek konieczne koszty medyczne w wysokości od 200 pln do 200.000
pln (do 400.000 pln poza europą) poniesione w nagłych przypadkach, to znaczy gdy ubezpieczony doznał poza
granicami kraju jego zamieszkania uszczerbku, choroby lub obrażenia, które wymaga natychmiastowego leczenia
szpitalnego lub ambulatoryjnego przez uprawnionego lekarza, a leczenia tego nie można przesunąć w czasie do
momentu powrotu ubezpieczonego do kraju zamieszkania.
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5. Koszty ratownictwa medycznego za granicą

WA R U n K i U B e Z P i e c Z e n i A j A c H T U PA n TA e n i U S ( W U j P )
6. Koszty transportu powrotnego jachtu
a) warunki wypłaty świadczenia
bezpośrednio w wyniku objętego ubezpieczeniem wypadku nastąpiła konieczność stacjonarnego leczenia
szpitalnego skippera jednostki. w tym przypadku wypadek nie musi doprowadzić do inwalidztwa skippera.
dodatkowo skipper ubezpieczonej jednostki nie jest w stanie przetransportować jej z powrotem do portu
macierzystego a brak jest osoby, która mogłaby go zastąpić.
b) rodzaj i wysokość świadczenia
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie kwotę do 40.000 pln na konieczne koszty powrotnego
transportu wymienionego w polisie jachtu do jego portu macierzystego.
7. Operacje plastyczne
a) warunki wypłaty świadczenia
warunkiem wypłaty świadczenia jest poddanie się przez ubezpieczonego operacji plastycznej w następstwie
objętego ubezpieczeniem wypadku i w ramach leczenia zgodnie z opisem poniżej.
operację plastyczną uznaje się za część leczenia ubezpieczonego, gdy następuje ona po zakończeniu leczenia
podstawowego, a jej celem jest skorygowanie spowodowanego przez wypadek uszczerbku w wyglądzie
zewnętrznym ubezpieczonego.
operacja plastyczna musi zostać przeprowadzona w ciągu trzech lat po wypadku, natomiast przy wypadkach
ubezpieczonych niepełnoletnich najpóźniej przed ukończeniem przez nich 21-go roku życia.
b) rodzaj i wysokość świadczenia
świadczenie do 40.000 pln łącznie przysługuje tytułem zwrotu kosztów udokumentowanych honorariów
lekarskich, innych kosztów operacji, koniecznych kosztów zakwaterowania i opieki w szpitalu, a także kosztów
leczenia dentystycznego i protetycznego potrzebnego z uwagi na spowodowaną wypadkiem całkowitą lub
częściową utratę siekaczy lub kłów.
8. świadczenia dodatkowe
ubezpieczyciel wypłaci świadczenia wymienione w §4.3- §4.7 powyżej pod warunkiem, że osoba trzecia (np.
inny ubezpieczyciel);
a) nie jest zobowiązana do zapłaty takich świadczeń z tytułu tych samych wypadków,
b) kwestionuje swój obowiązek wypłaty świadczenia, lub
c) wypłaciła świadczenie, które jednak nie wystarczyło na pokrycie wskazanych w §4.3- §4.7 kosztów wynikających
z danego wypadku.

świadczenia wyszczególnione w §4.3- §4.7 powyżej określone są jako wartości w przeliczeniu na jednego
ubezpieczonego na jeden ubezpieczony wypadek. nie odnosi się to natomiast do kosztów akcji poszukiwawczych
opisanych w §4.3 lub kosztów transportu powrotnego jachtu opisanych w §4.6 – dla tych zdarzeń ustalane jest
jednorazowe świadczenie w kwocie przeliczonej całościowo na daną jednostkę.
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jeżeli ubezpieczony posiada kilka umów ubezpieczeń wypadkowych u ubezpieczycieli będących stroną niniejszej
umowy, to roszczenia mogą być dochodzone tylko z jednej z tych umów.

WA R U n K i U B e Z P i e c Z e n i A j A c H T U PA n TA e n i U S ( W U j P )
§5 Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następujących przypadków:
1. wypadki, którym uległ ubezpieczony, spowodowane zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami świadomości,
nawet jeśli zostały one wywołane nadużyciem leków lub przyjęciem substancji psychoaktywnych, jak również wypadki
spowodowane przez udary, ataki epilepsji lub innego rodzaju napady, które obejmują całe ciało ubezpieczonego.
ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak:
a) jeżeli te zaburzenia lub ataki zostaną spowodowane przez zdarzenie wypadkowe objęte ochroną ubezpieczeniową
– zasada ta nie dotyczy jednak świadczenia w rozumieniu § 4.3;
b) dla wypadków spowodowanych zaburzeniami świadomości wywołanymi nietrzeźwością, gdy poziom alkoholu
we krwi w chwili zaistnienia wypadku wynosił poniżej 1,1 ‰.
2. wypadki, którym uległ ubezpieczony, umyślnie dokonując czynu zabronionego – przestępstwa lub wykroczenia
– lub podczas gdy usiłował go dokonać.
3. wypadki spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez działania wojenne lub wojny domowe.
ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeżeli ubezpieczony podczas podróży zagranicznej doznał wypadku
na skutek niespodziewanego rozpoczęcia się działań wojennych lub wojny domowej.
ochrona ubezpieczeniowa wygasa jednak z końcem 14-go dnia po wybuchu wojny lub wojny domowej na obszarze
państwa, w którym ubezpieczony przebywa.
powyższe rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie dotyczy podróży do krajów lub przez kraje, na obszarze
których wojna lub wojna domowa wybuchła już przed dostaniem się ubezpieczonego na ich terytorium. nie dotyczy
ono również przypadków aktywnego udziału ubezpieczonego w wojnie lub w wojnie domowej oraz wypadków
spowodowanych użyciem broni nuklearnej, biologicznej i chemicznej, a także wypadków zaistniałych w związku z
wojną lub stanami zbliżonymi do wojny pomiędzy: chinami, niemcami, francją, wielką brytanią, japonią, rosją
lub Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
4. wypadki, którym ubezpieczony uległ, biorąc udział w wydarzeniach polegających na prowadzeniu jednostek
motorowych (w tym między innymi w biegach próbnych), których celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości
lub w wyścigach jednostek motorowych. ograniczenie to nie dotyczy udziału w regatach żeglarskich.
5. wypadki odpłatnie zaangażowanych członków załogi/skipperów.
6. wypadki którym uległ ubezpieczony, działając jako zawodowy nurek lub licencjonowany sportowiec. wyłączenie
to nie obejmuje licencji zawodnika polskiego związku Żeglarskiego.
7. wyłączone są ponadto następujące uszczerbki na zdrowiu:
a) krwawienie narządów wewnętrznych i wylewy krwi do mózgu.
ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeżeli wypadek objęty ochroną ubezpieczeniową zgodnie z §3,
jest ich przeważającą przyczyną.

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jednak powyższe uszczerbki na zdrowiu, jeżeli były one skutkiem
spowodowanego przez wypadek oddziaływania na ubezpieczonego promieniowania rentgenowskiego,
laserowego, maserowego lub sztucznie wytworzonego promieniowania ultraﬁoletowego.
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b) Uszczerbki na zdrowiu spowodowane przez promieniowanie.

WA R U n K i U B e Z P i e c Z e n i A j A c H T U PA n TA e n i U S ( W U j P )
c) uszczerbki na zdrowiu spowodowane przez akty przemocy osób trzecich lub zabiegi lecznicze, lub operacje na
ciele ubezpieczonego – oba niezwiązane z ubezpieczonym wypadkiem. tym samym ochrona ubezpieczeniowa
istnieje jednak, jeżeli zabiegi lecznicze lub operacje (obejmujące m.in. radiodiagnostykę i radioterapię lub
operacje) zostały zlecone w wyniku objętego ochroną ubezpieczeniową wypadku, a także jeśli akty przemocy
osób trzecich są wypadkami objętymi ochroną ubezpieczeniową.
d) Infekcje za wyjątkiem podanych w §3.2.e).
e) zatrucia spowodowane przez doustne zażycie stałych lub ciekłych substancji, za wyjątkiem zatruć pokarmowych
wymienionych w §3.2.f).
f)

nietypowe zaburzenia spowodowane reakcjami psychicznymi, których nie można przypisać bezpośrednio i
przyczynowo do ﬁzycznych obrażeń ciała/ﬁzycznego uszczerbku na zdrowiu, także wtedy, gdy te obrażenia
lub uszczerbki zostały spowodowane przez wypadek objęty ubezpieczeniem.

§6 Obowiązki w przypadku zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem i konsekwencje ich
nieprzestrzegania
1. po wypadku, który prawdopodobnie pociągnie za sobą obowiązek wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela,
ubezpieczający lub ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznego skorzystania z pomocy lekarskiej, przestrzegania
zaleceń lekarza oraz poinformowania ubezpieczyciela o takim wypadku.
2. ubezpieczony może zgłosić wypadek na przekazanym jemu przez ubezpieczyciela formularzu, przesyłając
ubezpieczycielowi tenże wypełniony pisemny formularz albo w inny sposób z zachowaniem formy dokumentowej.
treść zgłoszenia wypadku musi być zgodna z prawdą. analogicznie wszelkie dodatkowe informacje istotne dla
sprawy, o których podanie zwrócił się ubezpieczyciel, powinny być kompletne i prawdziwe.
3. jeżeli ubezpieczyciel zleci lekarzom wykonanie badań, ubezpieczony musi się im poddać. konieczne poniesione
koszty, w tym utracone z tego powodu wynagrodzenie, pokrywa ubezpieczyciel.
4. jeżeli w przypadku osób samozatrudnionych nie można wykazać wysokości utraconego wynagrodzenia (w związku
z §6.3), ubezpieczonemu zwrócona zostaje stała kwota odpowiadająca 1‰ sumy ubezpieczenia na wypadek
inwalidztwa, maksymalnie jednak 2.000 PLn.
5. lekarzy, którzy leczyli lub badali ubezpieczonego (nawet jeżeli ich czynności nie wynikały z wypadku objętego
ubezpieczeniem), szpitale i inne instytucje służby zdrowia, innych ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń
osobowych, ustawowe kasy chorych, ubezpieczycieli w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia wypadków przy
pracy oraz władze publiczne należy upoważnić do udzielenia ubezpieczycielowi wszelkich informacji dotyczących
ubezpieczonego i wypadku objętego ubezpieczeniem. ubezpieczyciel poinformuje ubezpieczonego o gromadzeniu
danych o jego stanie zdrowia, jeżeli uzyskał na to zgodę jeszcze przez takim wypadkiem. ubezpieczony ma
prawo sprzeciwić się gromadzeniu takich informacji; może to jednak spowodować utratę prawa do świadczenia.
ubezpieczony może w każdej chwili zażądać, aby gromadzenie danych miało miejsce tylko wtedy, gdy każdorazowo
zostanie wydana na nie osobna zgoda.
6. jeżeli skutkiem wypadku była śmierć, należy poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela bez zbędnej zwłoki.

8. jeżeli ubezpieczony narusza obowiązek zgłoszenia ubezpieczycielowi wypadku lub roszczenia i z tego powodu
ubezpieczyciel jest pozbawiony możliwości oceny podstawy roszczenia, ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do
wypłaty świadczenia. jeżeli ubezpieczony narusza obowiązek poddania się leczeniu lub nie wypełnia zaleceń
lekarskich dotyczących leczenia, ubezpieczyciel jest uprawniony do odmowy wypłaty świadczeń związanych z
następstwami takiego naruszenia obowiązków.
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7. naruszenie obowiązków ubezpieczonego nie ma miejsca szczególnie wtedy, gdy: ubezpieczony korzysta z
porady lekarskiej dopiero, gdy można już rozpoznać faktyczny zakres jego niepełnosprawności lub obrażeń,
lub gdy początkowo sądzono, że zdarzenie ubezpieczeniowe nie wywołało konsekwencji objętych ochroną
ubezpieczeniową i z tego powodu nie dokonano niezwłocznego zgłoszenia wypadku, lub też gdy obowiązku nie
wypełniono nieumyślnie, ale po jego rozpoznaniu natychmiast go wykonano.

WA R U n K i U B e Z P i e c Z e n i A j A c H T U PA n TA e n i U S ( W U j P )
§7 Wymagalność świadczeń
1. warunki dotyczące płatności są określone w ogólnej części „e” wujp.
2. wszelkie koszty ekspertyz i zaświadczeń, które powstają w celu rozstrzygnięcia zasadności i właściwego zakresu
roszczenia o świadczenie, ponosi ubezpieczyciel, o ile zlecił on sporządzenie danego zaświadczenia lub ekspertyzy.
innych kosztów Ubezpieczyciel nie ponosi.
3. w odniesieniu do świadczenia z tytułu inwalidztwa zastosowanie znajduje poniższe:
jeżeli początkowo ustalono tylko podstawę, z której wynika obowiązek świadczenia, na żądanie osoby uprawnionej
wypłacana jest odpowiednia zaliczka (kwota bezsporna). przed zakończeniem leczenia, w ciągu jednego roku
od daty wypadku, roszczenie o wypłatę świadczenia z tytułu inwalidztwa można zgłosić jedynie do wysokości
uzgodnionej w umowie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci (z zastrzeżeniem §4.1.a) oraz §4.2.a)).
4. Ponowna ocena stopnia inwalidztwa
ubezpieczyciel, ubezpieczający i ubezpieczony są corocznie upoważnieni do ponownego zlecenia określenia
stopnia inwalidztwa ubezpieczonego. to prawo jest ważne jedynie w granicach ustawowego terminu przedawnienia
roszczeń, określonego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego (wyznaczony
Termin).
z powyższego uprawnienia ubezpieczyciel może skorzystać tylko łącznie z jednoczesnym złożeniem oświadczenia
o odrzuceniu roszczeń ubezpieczonego lub o uznaniu ich zasadności wraz z oznaczeniem zakresu w jakim
roszczenie zostało uznane (decyzja ubezpieczyciela). aby ubezpieczający lub ubezpieczony mógł skorzystać w
wyznaczonym terminie ze swego prawa do ponownego określenia stopnia inwalidztwa ubezpieczonego, musi on
powiadomić o tym ubezpieczyciela w taki sposób, aby miał on możliwość zlecić lekarzowi przeprowadzenie badania
ubezpieczonego przed upływem wyznaczonego terminu. dlatego też oświadczenie o zamiarze skorzystania z
tego prawa należy przekazać ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji ubezpieczyciela, nie
później jednak niż na 30 dni przed upływem wyznaczonego terminu.

§8 relacje prawne osób uczestniczących
1. ubezpieczony może zgłosić roszczenie o świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego bez zgody ubezpieczającego
bezpośrednio do ubezpieczyciela. w takim przypadku świadczenie zostanie wypłacone bezpośrednio
Ubezpieczonemu.
2. ubezpieczający poinformuje każdego ubezpieczonego o istniejącej w ramach niniejszej umowy ochronie
ubezpieczeniowej oraz o prawie ubezpieczonego, o którym mowa w §8.1.
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3. tylko ubezpieczający, a nie ubezpieczony, jest uprawniony do wykonywania wynikających z umowy ubezpieczenia
wypadkowego praw, innych niż opisane w sekcji 1 oraz §7.4 powyżej. ubezpieczający oraz ubezpieczony są
odpowiedzialni za wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

– część c. warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków / strona 8 –

WA R U n K i U B e Z P i e c Z e n i A j A c H T U PA n TA e n i U S ( W U j P )
nInIejsza część wujp obowIĄzuje od dnIa 1 stycznIa 2019 roku.

cZĘśĆ e. cZĘśĆ OGÓLNA DLA WSZYStKicH rODZAJÓW UBeZpiecZeŃ OD
cZĘści A DO cZĘści c
1. przepisy zawarte w niniejszej części ogólnej „e” warunków ubezpieczenia jacht pantaenius (wujp) mają
zastosowanie do wszystkich części od „a” do „c” wujp, przy czym w zakresie ochrony ubezpieczeniowej
uregulowanej w każdej z tych części wupj i bez uszczerbku dla szczególnych postanowień tych części, które
przewidują postanowienia odmienne niż zawarte poniżej.
2. po zawarciu umowy ubezpieczenia, na warunkach określonych w wujp, ubezpieczyciel udziela ochrony
ubezpieczeniowej przed ryzykiem związanym z posiadaniem lub używaniem jednostki na wodach morskich i
śródlądowych.
3. ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości udokumentowanej kwoty poniesionej szkody lub straty, z tym
zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia, chyba że postanowienia przewidziane
w częściach „a” - „c” wujp wyraźnie stanowią inaczej.

§1 początek ochrony ubezpieczeniowej
ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w terminie określonym w polisie, jednak nie wcześniej niż w dniu opłacenia
składki lub jej pierwszej raty (w przypadku płatności ratalnej).

§2 Okres obowiązywania umowy i wypowiedzenie
1. umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na czas określony jednego roku. umowa każdorazowo ulega automatycznemu
przedłużeniu o kolejny rok, chyba że zostanie wypowiedziana w formie dokumentowej nie później niż na jeden
miesiąc przed upływem bieżącego okresu obowiązywania umowy.
2. ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) z końcem ustalonego okresu, na który umowa została zawarta (z wyłączeniem sytuacji, w których okres jej
obowiązywania został przedłużony zgodnie z §2.1);
b) w dniu, w którym nastąpiła całkowita utrata jednostki;
c) jeżeli składka opłacana jest po przedłużeniu okresu obowiązywania umowy (zgodnie z §2.1) lub w ratach, a
ubezpieczający nie zapłacił składki za kolejny okres obowiązywania umowy ubezpieczenia lub kolejnej raty
składki w terminie - ochrona ubezpieczeniowa wygasa, jeżeli ubezpieczający nie zapłaci brakującej należności
w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty od ubezpieczyciela, w dniu upływu tego 7-dniowego terminu;
wezwanie do zapłaty powinno być dokonane w formie dokumentowej i zawierać informacje o opisanych powyżej
konsekwencjach braku płatności w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania;

3. w przypadku sprzedaży jednostki umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą przeniesienia własności. ubezpieczający
poinformuje ubezpieczyciela o terminie przeniesienia własności, załączając kopię umowy sprzedaży (lub inny
właściwy i odpowiedni w danych okolicznościach dowód sprzedaży) w celu obliczenia proporcjonalnej części
składki podlegającej zwrotowi. w przypadku obowiązującego ubezpieczenia jacht casco ujętego w części „a”
wujp i obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ujętego w części „b” wujp, nabywca objęty
jest tymczasową ochroną ubezpieczeniową na tych warunkach przez okres jednego miesiąca od przeniesienia
własności, pod warunkiem, że nie wyrazi sprzeciwu. w tym celu sumę ubezpieczenia określoną w polisie uważa się
za sumę ubezpieczenia dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; w przypadku ubezpieczenia jacht casco
sumę ubezpieczenia stanowi cena określona w umowie sprzedaży, z zastrzeżeniem maksymalnej poprzedniej
sumy ubezpieczenia (uzgodniona stała wartość).
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d) w dniu upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub jej rozwiązania, w przypadkach określonych
w WUjP.
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4. jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, ubezpieczający ma prawo do
odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy. jeżeli ubezpieczyciel nie poinformuje ubezpieczającego, będącego konsumentem,
o prawie do odstąpienia od umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 30-dniowy termin rozpoczyna się w dniu
otrzymania przez ubezpieczającego będącego konsumentem informacji o tym prawie. odstąpienie od umowy
ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym ubezpieczyciel
udzielił ochrony ubezpieczeniowej.
5. ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia:
a) jeżeli jednostka została wykorzystana przy popełnieniu przestępstwa lub w jakiejkolwiek innej czynności
niezgodnej z przepisami prawa, pod warunkiem, że zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu
lub decyzją właściwego organu administracji publicznej;
b) jeżeli ubezpieczający nie poinformował ubezpieczyciela o okolicznościach opisanych w §5.6 poniżej, w terminie
7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia zdarzenia opisanego w tym postanowieniu oraz
c) w innych przypadkach szczegółowo określonych w wujp.

§3 Zabezpieczenia
jeśli ubezpieczający jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia w ramach ubezpieczonej szkody lub straty albo
jeśli dla takiej szkody lub straty wymagane jest zabezpieczenie w celu uniknięcia aresztowania, wówczas ubezpieczyciel
udzieli gwarancji lub zapłaci wymaganą kwotę, zgodnie z niniejszymi wujp.

§4 Ogólne wyłączenia
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód lub strat:
1. powstałych, gdy jednostka wykorzystywana jest do innych celów niż sportowe lub rekreacyjne (np. do celów czarteru
bez skippera lub czarteru ze skipperem), z zastrzeżeniem, że cele sportowe i rekreacyjne obejmują wykorzystanie
jednostki do służbowej rozrywki o charakterze reprezentacyjnym. jeśli ubezpieczenie ma obowiązywać również
w wypadku wykorzystywania jednostki do innych celów niż sportowe lub rekreacyjne, konieczne jest uprzednie,
specjalne uzgodnienie z ubezpieczycielem i uiszczenie z tego tytułu dodatkowej składki;
2. wyrządzonych umyślnie przez osoby objęte ubezpieczeniem;
3. spowodowanych przez wojnę, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojnę domową (z wyjątkiem przypadku określonego
w części „c”, § 6.3 wujp) lub wydarzenia podobne do wojny i dostępność narzędzi wojennych wynikającą
z wojny, wojny domowej czy wydarzeń podobnych do wojny oraz spowodowanych wrogim wykorzystaniem
narzędzi wojennych, niezależnie od tego, czy wykorzystanie to nastąpiło w związku z wojną, wojną domową czy
wydarzeniami podobnymi do wojny;
4. spowodowanych terroryzmem i przemocą polityczną, niezależnie od liczby zaangażowanych osób; zamieszkami,
niepokojami społecznymi, strajkiem, lokautem, strajkami pracowniczymi/przemysłowymi; przez zajęcie, konﬁskatę
lub innego rodzaju interwencje organów administracji państwowej lub służb państwowych;
5. spowodowanych wszelkiego rodzaju energią jądrową, wraz z promieniowaniem radioaktywnym uwolnionym
na skutek reakcji jądrowych; przez użycie substancji chemicznych, biologicznych czy biochemicznych lub fal
elektromagnetycznych jako broni lub na skutek zastosowania systemów elektronicznych jako środka służącego
do wyrządzania szkód.

1. ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia ubezpieczycielowi każdej szkody. obowiązek, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy każdego przypadku szkody, która mogłaby stanowić podstawę
roszczenia z tytułu odpowiedzialności w ramach umowy ubezpieczenia. w przypadku szkód powstałych na skutek
pożaru lub wybuchu, kradzieży, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, rabunku, piractwa oraz przywłaszczenia
i oszustwa (o ile są ubezpieczone w ramach odrębnego uzgodnienia z ubezpieczycielem) należy niezwłocznie
złożyć zawiadomienie w najbliższej jednostce policji.
– część e. część ogólna dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń od części a do części c / strona 2 –
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§5 Ogólne obowiązki
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2. w przypadku naruszenia obowiązków określonych w §5.1 z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel
może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczynia się do zwiększenia szkody lub
uniemożliwia ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i konsekwencji tego wydarzenia.
3. ubezpieczający jest zobowiązany do podjęcia z własnej inicjatywy wszelkich uzasadnionych działań, które pozwolą
zapobiec wystąpieniu szkody lub zmniejszyć jej rozmiar. jeśli ubezpieczyciel wyda instrukcje w tym zakresie,
ubezpieczający musi postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w takich instrukcjach. jeżeli ubezpieczający
celowo lub z powodu rażącego niedbalstwa nie podjął wszelkich uzasadnionych działań, o których mowa w
niniejszym punkcie, ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności za powstałe szkody.
4. ubezpieczający jest zobowiązany do przedkładania ubezpieczycielowi szczegółowych i dokładnych sprawozdań
poszkodowych oraz do dostarczenia ubezpieczycielowi na jego żądanie wszelkich informacji, które ubezpieczyciel
uzna za niezbędne w celu ustalenia okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego oraz obowiązku wypłaty świadczenia.
jeżeli jest to uzasadnione, ubezpieczający jest obowiązany przedstawić dowody na wniosek ubezpieczyciela.
5. jeżeli roszczenie odszkodowawcze prowadzi do wszczęcia postępowania sądowego lub innego postępowania
spornego, ubezpieczający musi niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela o tym fakcie i umożliwić
ubezpieczycielowi udział w postępowaniu lub przeprowadzenie go w imieniu ubezpieczającego.
6. ubezpieczający jest obowiązany powiadomić ubezpieczyciela o wszelkich zmianach okoliczności i informacji
podanych w ofercie lub w innych dokumentach, o które wnioskował ubezpieczyciel przed zawarciem umowy
ubezpieczenia. o zmianach ubezpieczający zawiadomi na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takich
okolicznościach, w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki faktów, o których
nie został poinformowany z naruszeniem powyższych postanowień. jeżeli naruszenie zostało dokonane z winy
umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie ubezpieczeniowe i jego konsekwencje wynikają z faktów,
o których mowa w zdaniach poprzedzających.

§6 Status prawny stron umowy
1. z wyjątkiem postanowień ujętych w części „c” §8 wujp, ubezpieczający jest wyłącznie uprawniony do wykonywania
praw Ubezpieczonych.
2. obowiązki ubezpieczającego określone w niniejszych warunkach mają zastosowanie również do pozostałych
ubezpieczonych. zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczeni, są odpowiedzialni za wypełnianie obowiązków
przewidzianych w wujp. obowiązek zapłaty składki ciąży jedynie na ubezpieczającym.
3. jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawierana na rzecz innej osoby, ubezpieczający jest zobowiązany do dostarczenia
ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia. jeżeli ubezpieczony upoważnił ubezpieczającego do
opłacenia składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający jest zobowiązany do przekazania ubezpieczonemu ogólnych
warunków przed udzieleniem zgody. ubezpieczony jest zobowiązany do potwierdzenia w formie pisemnej, że zostały
mu doręczone ogólne warunki ubezpieczenia. ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć do ubezpieczyciela
potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§7 inne polisy ubezpieczeniowe
Inne polisy ubezpieczeniowe odnoszące się do tej samej jednostki mają pierwszeństwo przed niniejszą polisą
(subsydiarność ochrony ubezpieczeniowej). z wyjątkiem świadczeń określonych w części „c”, §4.3 - §4.7 wujp,
niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uregulowanego
w części „c” wujp.

§8 Zawiadomienia i oświadczenia woli

2. wszelkie zawiadomienia i oświadczenia woli ubezpieczyciela składane wobec ubezpieczającego przekazywane
są z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przy zawarciu umowy ubezpieczenia. jeżeli ubezpieczający
chce zmienić dane kontaktowe, musi poinformować ubezpieczyciela o tym w formie dokumentowej. taka zmiana
wchodzi w życie w dniu skutecznego doręczenia tego powiadomienia ubezpieczycielowi.

– część e. część ogólna dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń od części a do części c / strona 3 –
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1. wszystkie zawiadomienia i oświadczenia woli ubezpieczającego przeznaczone dla ubezpieczyciela w zakresie
umowy ubezpieczenia są prawnie skuteczne, jeśli dokonywane są wobec pantaenius.
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§9 Klauzula sankcji
ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej oraz nie wypłaca świadczeń, jeżeli spowodowałoby to nałożenie
na ubezpieczyciela sankcji, zakazów i ograniczeń, zgodnie z nałożonymi sankcjami gospodarczymi.

§10 postanowienia ogólne
1. o ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie płatności ubezpieczyciela i ubezpieczającego dokonywane są w pln
(złotych polskich) lub w walucie eur (euro), w zależności od wyboru waluty dokonanego przez ubezpieczającego
we wniosku ubezpieczeniowym lub w umowie ubezpieczenia. waluta wybrana przez ubezpieczającego ma
zastosowanie również do każdej płatności ubezpieczyciela. w przypadku, gdy ubezpieczający nie dokona wyboru
waluty w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, wszelkie wyżej wymienione płatności będą ustalane i
dokonywane w walucie polskiej. w sytuacji, gdy ubezpieczający wybierze we wniosku walutę eur, wszelkie kwoty
opisane w którejkolwiek z odpowiednich części niniejszych wujp zostaną przeliczone na eur zgodnie ze średnim
kursem waluty ogłoszonym przez narodowy bank polski w dniu poprzedzającym wydanie przez ubezpieczyciela
dokumentu stanowiącego podstawę wypłaty.
2. umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu. wszelkie spory związane z umową ubezpieczenia mogą być
rozstrzygane przez sądy zgodnie z właściwością ogólną lub przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub innego uprawnionego z tytułu umowy ubezpieczenia. w
przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe obejmuje zgon, wszelkie spory związane z umową ubezpieczenia mogą
być rozstrzygane przez sądy zgodnie z właściwością ogólną lub przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby następcy prawnego ubezpieczającego lub następcy prawnego ubezpieczonego lub następcy prawnego
uprawnionego z tytułu umowy ubezpieczenia.
3. roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia nie mogą być przenoszone bez uprzedniej, wyraźnej zgody
ubezpieczyciela. roszczenie odszkodowawcze zgłoszone na podstawie części „b” wujp nie może zostać
scedowane ani być przedmiotem zastawu bez uprzedniej zgody ubezpieczyciela przed ostatecznym uznaniem.
dozwolona jest cesja na rzecz osoby trzeciej, która poniosła stratę. niniejsze ograniczenia nie dotyczą odszkodowań
należnych ubezpieczającemu, który jest konsumentem.
4. w przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez kilku ubezpieczycieli, są oni odpowiedzialni
wyłącznie w zakresie określonej części ochrony i nie odpowiadają jako dłużnicy solidarni. wszelkie umowy między
wiodącym ubezpieczycielem a ubezpieczającym są wiążące dla wszystkich innych uczestniczących ubezpieczycieli.
na żądanie ubezpieczającego pantaenius dostarczy pisemną informację o tym, którzy ubezpieczyciele biorą udział
w umowie ubezpieczenia, określającą także wysokość udziałów w ochronie ubezpieczeniowej.

§11 Wypłata odszkodowań (i innych świadczeń)
1. w przypadku, gdy ubezpieczający lub ubezpieczony otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie (w jakimkolwiek
zakresie) za utratę majątku należącego do ubezpieczającego lub ubezpieczonego, a majątek ten został
znaleziony przez ubezpieczyciela po wypłacie odszkodowania (np. w razie odnalezienia skradzionej jednostki
przez policję i otrzymania przez ubezpieczyciela informacji o takiej sytuacji), po pisemnym zawiadomieniu przez
ubezpieczyciela, ubezpieczający lub, odpowiednio, ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego
uprzednio odszkodowania w terminie 14 dni od otrzymania tego zawiadomienia.

2. jeżeli utracona własność należąca do ubezpieczającego lub ubezpieczonego została odnaleziona i zabezpieczona
(w szczególności przez ubezpieczyciela, policję, organ administracyjny itp.) zanim ubezpieczający lub ubezpieczony
uzyskał odszkodowanie za to zdarzenie (w jakimkolwiek zakresie), ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty
ubezpieczającemu lub, odpowiednio, ubezpieczonemu żadnego odszkodowania za utratę tego mienia, bez
względu na to, czy w tym czasie ubezpieczyciel, ubezpieczający lub ubezpieczony odebrał mienie.
3. jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony nie zgadza się z rozstrzygnięciem ubezpieczyciela dotyczącym
odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokością odszkodowania, ma prawo złożyć pisemny wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
– część e. część ogólna dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń od części a do części c / strona 4 –
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w sytuacji, gdy odnalezione mienie zostało odzyskane przez ubezpieczyciela, ubezpieczający lub, odpowiednio,
ubezpieczony jest również zobowiązany do odebrania go od ubezpieczyciela w terminie wymienionym w
zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, nie krótszym niż 14 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia od
Ubezpieczyciela.
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§12 pozasądowe procedury składania i rozpatrywania reklamacji
1. ubezpieczający, ubezpieczony i inny uprawniony z umowy ubezpieczenia mają prawo do zgłoszenia zastrzeżeń
dotyczących usług świadczonych przez ubezpieczyciela (skarga) za pośrednictwem:
a) formularza dostępnego na stronie internetowej: www.pantaenius.pl/reklamacje;
b) numeru telefonu: +48 58 350 61 31;
c) pisemnej skargi przesłanej pod adres: pantaenius Gmbh oddział w polsce, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk;
d) ustnego lub pisemnego zgłoszenia w każdym biurze ubezpieczyciela, które jest wyznaczone do obsługi
klientów.
2. odpowiedź reklamacyjna zostanie wysłana w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji.
3. w szczególnie skomplikowanych przypadkach, których nie można rozwiązać w terminie określonym w pkt 2
powyżej, odpowiedź zostanie przesłana w terminie 60 dni od daty doręczenia reklamacji.
4. odpowiedź na reklamację musi być sporządzona w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku lub - na życzenie
klienta - za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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5. w przypadku nieuwzględnienia reklamacji w trybie przewidzianym powyżej osoba zgłaszająca reklamację jest
uprawniona do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez rzecznika finansowego.

– część e. część ogólna dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń od części a do części c / strona 5 –
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pOJĘciA ZDeFiNiOWANe pONiŻeJ SĄ StOSOWANe W WArUNKAcH
UBeZpiecZeNiA JAcHtU pANtAeNiUS („WUJp”)
pONiŻSZe DeFiNicJe MAJĄ ZAStOSOWANie NieZALeŻNie OD ZApiSANiA icH W WUJp MAŁĄ ALBO
WieLKĄ LiterĄ
Akcesoria
rzeczy ruchome niebędące częścią jednostki, które stale służą realizacji komercyjnego przeznaczenia jednostki i
tym samym mają przestrzenny związek z jednostką. tym samym za akcesoria uznaje się rzeczy ruchome nabywane
celowo do użycia ich w ramach korzystania z jednostki i zwyczajowo są stale na niej przechowywane. rowery na
pokładzie uznaje się za akcesoria, jeżeli są na stałe przechowywane na jednostce.
Akcja ratunkowa
każda czynność podjęta w celu udzielenia pomocy jednostce znajdującej się w niebezpieczeństwie na wodach
żeglownych lub innych.
inwalidztwo
trwałe upośledzenie zdolności ﬁzycznej lub psychicznej spowodowane wypadkiem.
Jednostka
jednostka określona w polisie.
Jednostka niebędąca w ruchu
jednostka nie jest w ruchu, jeżeli stoi na kotwicy lub jest zacumowana do lądu.
Jednostka użyczona lub wyczarterowana
ochrona z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje (z
ograniczeniami w niektórych przypadkach) przypadki korzystania z jednostki użyczonej lub wyczarterowanej, która
nie jest wskazana w polisie.
Kradzież z włamaniem
przez kradzież z włamaniem rozumiane jest działanie sprawcy polegające na włamaniu lub dostaniu się do
zamkniętego pomieszczenia z wykorzystaniem podrobionego klucza lub innego narzędzia służącego do otwierania
zamkniętych obszarów, lub ukrywanie się w pomieszczeniu. obejmuje ona także kradzież własności, która jest
szczególnie zabezpieczona przed zaborem za pomocą zamkniętej obudowy lub jakiegokolwiek innego urządzenia
antykradzieżowego.
Łódź pomocnicza
Łódź, która jest używana wyłącznie w połączeniu z ubezpieczoną jednostką. połączenie to zachodzi w szczególności
wówczas, gdy łódź wykorzystywana jest jako środek transportu z jednostki na ląd i z powrotem lub dla celów pływania,
lub rekreacyjnych. użycie łodzi pomocniczej wymaga jej odpłynięcia od ubezpieczonej jednostki i powrotu na tę
jednostkę.
za łódź pomocniczą uznaje się wyłącznie taką łódź, która jest dopasowana do typu i rozmiaru ubezpieczonej
jednostki oraz może być zgodnie ze sztuką żeglarską przechowywana na ubezpieczonej jednostce (w szczególności
z wykorzystaniem żurawików lub przymocowana do pokładu).

Obszar żeglugi
Geograﬁczny obszar, na którym obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczeń casco i odpowiedzialności
cywilnej. ochrona zapewniana w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej skippera obowiązuje na całym świecie.
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Maszynownia
Główny system napędowy obejmujący przekładnię, wał, śrubę, urządzenia pomocnicze i elementy pomocnicze,
systemy uzdatniania wody, systemy chłodzenia, prądnice i transformatory mocy, baterie/akumulatory, pompy, żurawiki
i żurawie, elektryczne, jak i hydraulicznie sterowane kabestany i siłowniki. pojęcie to nie obejmuje rur i armatury oraz
zbiorników użytkowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

WA R U n K i U B e Z P i e c Z e n i A j A c H T U PA n TA e n i U S ( W U j P )
pozwolenie na prowadzenie Jednostki
niezbędne, nadane urzędowo uprawnienia do korzystania z jednostki zgodnie z przepisami krajowymi (patent
motorowodny lub żeglarski).
przetrzymywanie Jednostki poza wodami
ubezpieczona jednostka pozostająca poza wodami jest objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia
jacht casco, jeżeli miejsce przetrzymywania jest typowe dla ubezpieczonej jednostki. dotyczy to w szczególności
przechowywania w okresie zimowym lub pobytu w stoczni.
przyczepy i łoża podłodziowe
przez przyczepy rozumie się odpowiednie dla danej jednostki urządzenia przeznaczone do jej transportowania.
przez Łoża podłodziowe rozumie się podpory odpowiednie dla danej jednostki przeznaczone do przechowywania
jej na lądzie. przyczepy podłodziowe są ubezpieczone w ramach ubezpieczenia jacht casco, jeśli są wymienione w
polisie wraz z przypisanymi im sumami ubezpieczenia.
regaty, wyścigi łodzi motorowych
regaty to wyścigi jachtów żaglowych, które odbywają się na wyznaczonej trasie lub pomiędzy ustalonymi punktami.
wyścigami łodzi motorowych i skuterów wodnych są wydarzenia o charakterze rywalizacyjnym, organizowane w celu
uprawiania sportu na łodziach z napędem silnikowym.
rzeczy osobiste
prywatne przedmioty przeznaczone do codziennego użytku, mogące należeć do osoby, zwyczajowo noszone przez osobę
i niebędące częścią akcesoriów, wyposażenia i okuć na jednostce, np. telefony komórkowe, okulary przeciwsłoneczne,
odzież codzienna, laptop (chyba że jest wykorzystywany wyłącznie do nawigacji), z tym zastrzeżeniem, że do rzeczy
osobistych nie zalicza się oprogramowania komputerowego. rzeczy osobiste nie pozostają stale na pokładzie w
przypadku opuszczania jednostki.
Siła wyższa
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą i nieprzewidywalne zdarzenie, którego nie można uniknąć nawet przy
dochowaniu najwyższej staranności.
Sprzęt do uprawiania sportów wodnych
sprzęt niezbędny do uprawiania sportów w i na wodzie. obejmuje w szczególności narty wodne, deski surﬁngowe,
wakeboardy, deski SUP, kajaki i skutery wodne.
Sprzęt techniczny
zwyczajowe urządzenia niezbędne do bezpiecznej eksploatacji jednostki.
Subsydiarność, ubezpieczenie uzupełniające
ubezpieczyciel wypłaca świadczenia wyłącznie, jeżeli nie zostaną wypłacone w ramach innego ubezpieczenia. w
przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zasad subsydiarności ma zastosowanie wyłącznie
do świadczeń z tytułu następujących zdarzeń: ratownictwa morskiego, działań poszukiwawczych i wydobywczych,
kosztów transportu pacjenta, transportu powrotnego jednostki, operacji plastycznych.
System stawek ryczałtowych
suma ubezpieczenia wynika z systemu ryczałtowego. część sumy ubezpieczenia przypadająca na każdego
ubezpieczonego jest obliczana przez podzielenie uzgodnionej ryczałtowej sumy ubezpieczenia przez liczbę
ubezpieczonych na pokładzie jednostki. część ta jest ograniczona przez ustaloną maksymalną sumę ubezpieczenia
na ubezpieczonego.

Szkoda częściowa
w ramach ubezpieczenia casco jest to szkoda w ubezpieczonym mieniu możliwa do naprawienia, a niezbędne koszty
przywrócenia stanu poprzedniego są niższe niż uzgodniona stała suma ubezpieczenia.
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Szkoda całkowita
stan, w którym ubezpieczone mienie uległo nienaprawialnemu uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu, w
szczególności ﬁzyczne zniszczenie lub utrata. szkoda całkowita występuje w szczególności, gdy ubezpieczona
jednostka ulegnie zniszczeniu w wyniku pożaru lub zostanie skradziona.

WA R U n K i U B e Z P i e c Z e n i A j A c H T U PA n TA e n i U S ( W U j P )
transport
transport ubezpieczonego mienia obejmuje dowolny ruch drogą lądową, morską lub lotniczą. transport jednostki
rozpoczyna się w momencie przymocowania jej do urządzenia dźwigowego (np. pasów do podnoszenia lub wózka
slipowego). transport nie obejmuje korzystania z dźwigów, slipów i jakiegokolwiek przemieszczania się jednostki,
jeśli nie opuszcza ona granic portu lub stoczni.
Ubezpieczenie Oc Skippera
ubezpieczenie oc skippera jest elementem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. ochrona ubezpieczeniowa
istnieje tylko i wyłącznie na jednostce wyczarterowanej lub użyczonej przez ubezpieczonego. ubezpieczenie oc
Skippera ma charakter subsydiarny.
Ubezpieczony
z wyłączeniem ubezpieczenia mienia, ubezpieczonym jest każda osoba, która podlega ochronie ubezpieczeniowej,
mimo że nie jest ubezpieczającym wskazanym w polisie. przykładowo w ramach ubezpieczeń odpowiedzialności
cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonymi są wszystkie osoby inne niż skipper/kapitan, w
szczególności goście i członkowie załogi.
Usunięcie wraku, utylizacja
środki techniczne służące do przemieszczania pozostałości uszkodzonej jednostki dla celów późniejszej utylizacji.
Uzgodniona Stała Wartość
uzgodniona stała wartość ustalana jest na podstawie wartości odtworzeniowej jednostki, określona w polisie
ubezpieczeniowej i wypłacana jest w przypadku wystąpienia szkody całkowitej jednostki.
Użytkowanie komercyjne, cele sportowe i rekreacyjne
za użytkowanie komercyjne uznaje się używanie jednostki w związku ze świadczeniem usług na rzecz załogi. nie
obejmuje to wykorzystania jednostki dla biznesowej rozrywki, np. jednodniowa wycieczka z partnerami biznesowymi.
przeciwnie, za wykorzystanie jednostki do celów sportowych i rekreacyjnych uznaje się wyłącznie użycie jej do
wypoczynku w czasie wolnym.
Wszelkie ryzyko
jakiekolwiek ryzyko, na które narażone jest ubezpieczone mienie w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
ryzykiem jest możliwość wystąpienia nieznanego i nieprzewidywalnego zdarzenia.
Wyposażenie i okucia
stałe wyposażenie jednostki oraz meble takie jak szafki, stoły, łóżka i dywany.
Wypadek
nagłe i zewnętrzne zdarzenie.
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Zabezpieczenie antykradzieżowe, dostępne na rynku
różne typy zamków, które są odpowiednie i przeznaczone do ochrony mienia przed kradzieżą. w szczególności
obejmuje to blokadę śrub mocujących silnik zaburtowy lub kłódkę dla bakist wbudowanych w kokpit.
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