Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej armatora jachtu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Produkt: OC Armatora jachtu

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności
cywilnej armatora jachtu zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora jachtu (dział II załącznika Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 12).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Odpowiedzialność cywilna armatora za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z eksploatacją
i posiadaniem jachtu.
Za szkody powstałe w związku z eksploatacją i posiadaniem jachtu rozumie się szkody powstałe:
1) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Europy
w znaczeniu geograficznym podczas pływania
po wodach śródlądowych oraz po morskich
wodach terytorialnych,
2) przy wsiadaniu i wysiadaniu z jachtu,
3) bezpośrednio przy załadowywaniu, rozładowywaniu, wyposażeniu i rozbrajaniu jachtu,
4) podczas postoju lub naprawy jachtu na trasie rejsu.
Ubezpieczeniem objęta jest również odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe
w związku z podniesieniem i/lub usunięciem wraku
ubezpieczonego jachtu, o ile wynika to z wykonania
nakazu właściwych władz administracyjnych.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe
w wyniku wypadków, jakie zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po upływie tego
okresu.
W granicach sumy gwarancyjnej UNIQA pokrywa również:
1) poniesione koszty wynikłe z zastosowania przez
ubezpieczonego, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
o ile te środki były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne,
2) koszty postępowania sądowego lub pojednawczego,

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody
powstałe w wyniku użytkowania innego sprzętu pływającego, takiego jak: rowery wodne, kajaki, łodzie
wiosłowe i regatowe, deski surfingowej z żaglem i bez
żagla, pontony, skutery wodne.
Ochrona nie obejmuje m.in. szkód:
powstałych podczas uprawiania narciarstwa wodnego,
lotniarstwa wodnego i/lub holowania drobnego sprzętu
pływającego, zarówno w odniesieniu do osób i rzeczy
holowanych, jak i w odniesieniu do odpowiedzialności
osób i rzeczy holowanych wobec osób trzecich,
wyrządzonych podczas żeglugi jachtem, który nie
posiadał ważnych dokumentów bezpieczeństwa, o ile
miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
powstałych podczas lub na skutek prowadzenia lub
kierowania jachtem przez osobę nie posiadającą
wymaganych uprawnień,
jeżeli nie umówiono się inaczej ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego, uczestnictwa jachtu
w regatach, konkursach oraz pływania w warunkach
zalodzenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie są objęte ochroną szkody nie przekraczające kwoty
100 EURO (franszyza integralna).
Udział własny ubezpieczonego wynosi 5 % wartości
należnego odszkodowania, chyba że został ustalony
w polisie w innej wysokości.

3) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Terytorium Europy w znaczeniu geograficznym, podczas pływania po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
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Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
posiadanie ważnego dokumentu bezpieczeństwa dla jachtu stwierdzającego zdolność żeglugową w rejonie pływania objętym
ochroną ubezpieczeniową,
utrzymywanie jachtu w odpowiednim stanie technicznym oraz natychmiastowe usuwanie usterek i uszkodzeń, w szczególności
dotyczy to instalacji i urządzeń,
przestrzeganie przepisów prawa dotyczących eksploatacji i posiadania jachtu, a także powszechnie obowiązujących przepisów
mających na celu zapobieganie powstaniu szkód.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.
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Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy nie wcześniej jednak niż od dnia następnego
po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty w wysokości ustalonej w umowie, chyba że umówiono się inaczej.
Odpowiedzialność UNIQA ustaje, a umowa rozwiązuje się z dniem: odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, upływu okresu ubezpieczenia, doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy gwarancyjnej, lub z upływem: okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 7 dni  od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, po upływie terminu jej płatności.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach zakończenia przez ubezpieczonego
działalności związanej z zawartą umową ubezpieczenia lub w przypadku ujawnienia okoliczności istotnie zmieniających prawdopodobieństwo wypadku i żądania przez UNIQA dopłaty dodatkowej składki. Ubezpieczający może także wypowiedzieć umowę
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody niezależnie od tego czy UNIQA wypłaciło odszkodowanie czy też odmówiło jego wypłaty.
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