Ubezpieczenie casco jachtów śródlądowych
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: Casco jachtów śródlądowych

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) casco jachtów śródlądowych, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie szkód w statkach żeglugi śródlądowej (dział II załącznika Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 6).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają m.in.:

jacht, tj. kadłub wraz z osprzętem i wyposażeniem
jachtu,
jeżeli jest zarejestrowany, a armator jachtu posiada ważny
dokument bezpieczeństwa stwierdzający zdolność żeglugową w rejonie pływania objętym ochroną ubezpieczeniową.
Jachty są objęte ochroną podczas:

rowery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe i regatowe,
deski surfingowe z żaglem i bez żagla, pontony, skutery
wodne,
utracone korzyści, kary, grzywny nałożone na ubezpieczonego,
przedmioty kolekcjonerskie, zabytki, pieniądze, papiery
wartościowe, biżuteria, kamery, telefony komórkowe,
przenośny sprzęt informatyczny.

pływania po wodach śródlądowych,

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

załadunku i rozładunku,
postoju w portach,
dokach, warsztatach,

przystaniach,

zimowiskach,

na slipie w celu wykonania remontów i napraw awaryjnych,
rozbrajania, wyposażania,
wyciągania jachtu na ląd lub spuszczania na wodę,
asysty lub holowania ratowniczego,
taklowania i roztaklowania,
transportu na terytorium RP.
Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu jachtu spowodowane m.in.
wskutek:
pożaru, pioruna, wybuchu, implozji,
upadku statku powietrznego na jacht,
sztormu, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
siły wyższej,
wywrócenia się lub zatonięcia,
wejścia na mieliznę, ląd lub przeszkodę wodną,
uderzenia w nabrzeże lub inne obiekty stałe, kolizji
z inną jednostką pływającą, kolizji bezkontaktowej,
wypadku drogowego.
Dodatkowo ochroną mogą zostać objęte:
ryzyko wandalizmu,
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części jachtu lub jacht od kradzieży z włamaniem
i rabunku,
rzeczy osobiste członków załogi od zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży z włamaniem i rabunku.

UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody:
będące skutkiem normalnego zużycia i naturalnego procesu starzenia się jachtu i jego osprzętu lub wyposażenia,
spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów ubezpieczonego jachtu, o ile miało to wpływ na powstanie
lub rozmiar szkody,
wyrządzone przez ubezpieczonego, kapitana załogi lub
innego użytkownika jachtu pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego,
uczestnictwa jachtu w regatach i konkursach, pływania
w warunkach zalodzenia,
dotyczące urządzeń elektrycznych i akumulatorów oraz
ich połączeń,
dotyczące straty kotwic, chyba że strata nastąpiła
w wyniku zdarzenia objętego ochroną,
w żaglach i pokrowcach ochronnych uszkodzonych
przez wiatr lub zerwanych w czasie zakładania lub składania, chyba że szkoda była następstwem złamania elementów, do których żagle były zamocowane na skutek
zdarzeń objętych ochroną,
nieprzekraczające równowartości 200 zł,
powyżej wartości sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności określonych w umowie lub OWU.
Ochronę ogranicza też wskazana w umowie lub OWU wartość, o którą UNIQA pomniejsza odszkodowanie (franszyza
redukcyjna, udział własny).

Zakres może być rozszerzony lub modyfikowany poprzez
wprowadzenie do umowy postanowień dodatkowych lub
odmiennych od ustalonych w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na wodach śródlądowych i w miejscach wskazanych w umowie, a podczas transportu - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile
umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
podanie do wiadomości UNIQA wszelkich okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo przed
zawarciem umowy w innych pismach, oraz zgłaszanie wszelkich zmian w tych okolicznościach, niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości,
przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących eksploatacji i posiadania jachtu, a także obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkód,
stosowanie określonych w umowie wymogów zabezpieczenia jachtu zgodnie z warunkami określonymi w OWU,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest zobowiązany m.in. do:
•

użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów,

•

zawiadomienia UNIQA o wypadku ubezpieczeniowym - niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni,

•

powiadomienia właściwego organu administracji żeglugowej oraz policji w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody w wyniku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

•

podjęcia współpracy z UNIQA w zakresie likwidacji szkody w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody i ustalenia jej
rozmiarów oraz złożenia wyliczenia wartości szkody,

•

zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie,
chyba że w polisie wskazano inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje w przypadku m.in.: upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia ubezpieczającego od umowy
ubezpieczenia, upływu okresu wypowiedzenia, doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy ubezpieczenia, przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę
(w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia).

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody.
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