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Odpowiednie ubezpieczenia od:
www.yacht-pool.com
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Mniejsze ryzyko,
więcej pewności
dla skipperów i załogi

Dlaczego specjalne ubezpieczenia?

Dr. Friedrich Schöchl
CEO YACHT-POOL INT.

Skipper i załoga są narażeni na szczególne ryzyka, które są niewystarczająco lub w ogóle nie są
pokrywane przez tradycyjne ubezpieczenia.
Jako jedna z firm zajmujących się ubezpieczaniem jachtów, przeanalizowaliśmy luki ubezpieczeniowe w celu wyszczególnienia prawdziwych problemów i rzeczywistych ryzyk skippera
oraz w celu stworzenia specjalnych polis, które rzeczywiście pokryją te ryzyka!
Umowy na usługi ubezpieczeniowe mogą być niezależnie od siebie zawierane oraz wypowiadane. Co to oznacza dla Państwa? Należy po prostu wybrać i zaznaczyć krzyżykiem na załączonym
wniosku usługi ubezpieczeniowe, z których Państwo chcieliby skorzystać i odesłać wniosek do
nas – faksem lub pocztą.

Friedrich Schöchl
YACHT-POOL International

Daniel Prusinski B. A.
YACHT-POOL Polska

Daniel Prusinski
YACHT-POOL Polska

Wszystkie ubezpieczenia YACHT-POOL oznaczają,
że mogą Państwo czarterować jachty
gdzie, jak często na jak długo i jakie chcą – na całym świecie!
YACHT-POOL Polska, Agencja: Daniel Prusinski
Posthalterring 7 | D-85599 Parsdorf
Tel.: 0048 022 3986 061 | Faks: 0048 022 3986 069 - polski numer i polski język!
Do informacji: ta broszura informacyjna przedstawia jedynie przykładową ochronę ubezpieczeniową najważniejszych produktów. Ochronę
ubezpieczeniową obowiązują aktualne Ogólne i Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.
Warunki są dostępne w internecie i każdorazowo przesyłane wraz z polisą.

1.

Ubezpiecza się nie tylko ryzyko odpowiedzialności cywilnej skippera, lecz także ryzyko
odpowiedzialności cywilnej każdego członka załogi.

2. W przypadku uzasadnionych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i/
lub osobowe, ubezpieczenie obejmuje również poszkodowanych, którzy znajdują się poza statkiem.
Należy podkreślić, że szczególnie w przypadku szkód osobowych sumy mogą bardzo szybko urosnąć do
niebotycznych kwot. Wybierzcie zatem Państwo sumy ubezpieczenia wystarczająco wysokie, ponieważ
Państwa odpowiedzialność jest w zasadzie nieograniczona!
3. W przypadku uzasadnionych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie obejmuje członków załogi. Jest to ważne, ponieważ pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
pokrywają z reguły roszczeń powstałych pomiędzy „współubezpieczonymi”. „Współubezpieczeni”
to z reguły wszystkie osoby, które znajdują się na statku i są do tego upoważnione. Dlatego wyraźne
uwzględnienie tego ryzyka jest dla Państwa bardzo ważne.

4. Ubezpieczenie obejmuje również uzasadnione roszczenia właściciela jachtu z tytułu odpowiedzialności
cywilnej w przypadku szkód, które powstały przez „rażące niedbalstwo podczas rejsu” na wyczarterowanym jachcie.
Szkody powstałe na skutek „rażącego niedbalstwa podczas rejsu” nie są z reguły pokrywane przez
ubezpieczenie casco. „Rażące niedbalstwo podczas rejsu” to pojęcie o szerokim zakresie, szczególnie jeśli o tym zdecydował zagraniczny sąd, co w przypadku czarteru za granicą niesie ze sobą duże
prawdopodobieństwo. Dlatego ryzyko to jest również pokrywane dzięki „Szczególnym warunkom
YACHT-POOL”.
Szkody w wyczarterowanym jachcie, które nie są spowodowane przez „rażące niedbalstwo podczas rejsu”, są objęte zakresem ubezpieczenia casco, które jest Państwu zazwyczaj zagwarantowane w Umowie
Czarterowej. To znaczy, że z reguły odpowiadają Państwo za zwykłe szkody w wyczarterwowanym jachcie do sumy kaucji zawartej w umowie z agencją/armatorem. I dlatego ubezpieczenie OC skippera nie
pokrywa szkód casco, chyba że wynikają one z rażącego niedbalstwa.
(Szkody casco przy wyczarterowanym jachcie są ubezpieczone przez ubezpieczenie kaucji).

5. Ochrona ubezpieczonego przed nieuzasadnionymi roszczeniami!

My również ubezpieczamy wasz jacht!
Dalsze informacje pod www.yacht-pool.pl

YACHT-POOL oferuje
bezpieczeństwo w pięciu kierunkach!

My również ubezpieczamy wasz jacht!
Dalsze informacje pod www.yacht-pool.pl

Dlaczego skipper potrzebuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?
Ponieważ odpowiada osobiście całym własnym aktualnym i przyszłym majątkiem,
za szkody osobowe i rzeczowe.
Ponieważ prywatne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie pokrywa roszczeń wynikających z
odpowiedzialności za czynności skippera czy załogi.
Ponieważ jako skipperzy odpowiadacie również za członków załogi.
Ponieważ, pomijając odpowiedzialność za członków załogi, tradycyjne ubezpieczenia nie obejmują
odpowiedzialności wobec osó trzecich w tych okolicznościach (np. ubezpieczenia emerytalne poszkodowanego).
Ponieważ nie wiecie, w jakim zakresie cudzy statek, na którym się znajdujecie, jest rzeczywiście ubezpieczony. Często zdarza się, że świadczenia ubezpieczeniowe ograniczają się jedynie do wartości statku,
które są niewspółmiernie niskie w stosunku do nieograniczonej osobistej odpowiedzialności. Bardzo
często pokrywa się jedynie wymienione szkody, tzn. szkody spowodowane kolizją itp.
Ponieważ nie wiecie, czy ochrona ubezpieczeniowa właściwie istnieje.
Ponieważ nie wiecie, czy składka została zapłacona terminowo. Może się zdarzyć, że ubezpieczający jest
zwolniony ze świadczeń i wtedy nie będą Państwo mieli żadnej ochrony ubezpieczeniowej!
Ponieważ statki, które pływają pod zagraniczną banderą z reguły są ubezpieczone na warunkach zagranicznych ubezpieczeń w języku danego kraju i przez to ocena rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej
jest praktycznie niemożliwa.
Ponieważ żadne ze znanych nam ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej nie pokrywa cywilnych
roszczeń właścicieli jachtów w związku ze szkodami, które powstały na wyczarterowanym jachcie w
wyniku „rażącego niedbalstwa skippera podczas rejsu”.

Ponieważ OC skippera pokrywa nawet rażące niedbalstwo podczas
rejsu i koszty ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami!

Każdy doświadczony skipper wie, że harmonia wśród załogi zostaje w sposób odczuwalny zakłócona,
jeśli skipper lub ktoryś z członków załogi wyrządzi szkodę i wszyscy są proszeni do kasy. O ile załoga
była zgodna przed rozpoczęciem czarteru, o tyle niezgodna może być przy jednoznacznym pytaniu, czy
wszyscy powinni zapłacić za szkody, do których przyczyniła się tylko jedna osoba – i to w większości sam
skipper – z uwagi na jego odpowiedzialność jako kapitana statku. Oczywiście prowadziło to do sytuacji,
w której świadomy odpowiedzialności skipper domagał się wyraźniej ubezpieczenia tego ryzyka.
Ubezpieczenie kaucji obowiązuje nie tylko w przypadku określonego czarteru, lecz także przez cały rok
– na całym świecie!

Ponieważ mogą Państwo czarterować jachty
gdzie chcą, jak często, na jak długo i jakie chcą – na całym świecie!*

Dlaczego ubez. YACHT-POOL od
następstw uszkodzeń w czarterze?
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że spowodują Państwo szkodę na statku czarterowym i wskutek
tego statek nie może zostać wykorzystany do czarteru zgodnie z terminem oraz ponieważ z prawnego
punktu widzenia, czy też na podstawie Umowy Czarterowej, armator może w wypadku niezdatności
jachtu do następnego czarteru zgłasić roszczenie do skippera.
Ubezpieczenie od następstw uszkodzeń w czarterze pokrywa koszty anulowania kolejnych czarterów w
wyniku szkody w wyczarterowanym jachcie do € 13.000,-.*

Ponieważ mogą Państwo czarterować jachty
gdzie chcą, jak często, na jak długo i jakie chcą – na całym świecie!*
* patrz warunki YACHT-POOLa pod www.yacht-pool.pl

My również ubezpieczamy wasz jacht!
Dalsze informacje pod www.yacht-pool.pl

Dlaczego ubezpieczenie
YACHT-POOL kaucji za czarter?

My również ubezpieczamy wasz jacht!
Dalsze informacje pod www.yacht-pool.pl

Dlaczego ubezpieczenie
NNW skippera YACHT-POOL?
Ponieważ ubezpieczenie, bez względu na własną winę lub winę osób trzecich, zgodnie z warunkami
YACHT-POOLu pokrywa koszty wypadku oraz przejściowych następstw wypadków.
Ponieważ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje, jeśli nie ma winy.
Ponieważ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje w przypadku, gdy wina leży po
stronie sprawcy, ale poszkodowanym jest członek rodziny.
Ponieważ wypadki mogą kosztować majątek, jeśli nie skorzystają Państwo z ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej osób trzecich (za granicą!).
Ponieważ w przypadku inwalidztwa następstwa finansowe mogą mieć bardzo duże znaczenie dla życia.
Ponieważ w przypadku „sportów wysokiego ryzyka” tradycyjne ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków nie świadczą ochrony w tej sytuacji.
Ponieważ tradycyjne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków bardzo często pokrywają
koszty tylko wtedy, kiedy wypadek faktycznie się wydarzy.
Ponieważ niski limit pokrycia kosztów ratownictwa w tradycyjnych ubezpieczeniach od następstw
nieszczęśliwych wypadków dla osób spędzających życie na żaglach są niewystarczające.
Ubezpieczenie to zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz warunkami ubezpieczenia YACHT-POOLu pokrywa wszystkie szkody osobowe, których ubezpieczeni doznali podczas rejsu jachtem (koszty leczenia muszą być osobno ubezpieczone).

My jednak płacimy – nawet w takim przypadku!
Ubezpieczenie skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków
obowiązuje na całym świecie!

My jednak płacimy – nawet w takim przypadku!
Ubezpieczenie skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków
obowiązuje na całym świecie!

Mamy też ubezpieczenia dla zawodowych skipperów
i dla załogi.
Więcej informacji pod: www.yacht-pool.pl

My również ubezpieczamy wasz jacht!
Dalsze informacje pod www.yacht-pool.pl

Ponadto ubezpieczenie to pokrywa koszty nawet wtedy, kiedy właściwie nie miała miejsca szkoda osobowa, lecz kiedy znajdą się Państwo w niebezpieczeństwie na morzu i będą musieli wezwać pomoc, aby
zapobiec wypadkowi. Koszty transportu wynikające z tego, że znaleźli się Państwo w niebezpieczeństwie,
zostaną zwrócone zgodnie z wybraną kwotą ubezpieczenia do € 60.000,-, nawet wtedy, gdy nie ucierpi
żadna z osób (w odróżnieniu do tradycyjnych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Te luki są często bagatelizowane. Któż bowiem wie, że helikopter przeznaczony do transportu może
kosztować do € 15.000,- za godzinę, czy też, że limit odpowiadający kosztom ratownictwa w tradycyjnych ubezpieczeniach sięgający co najwyżej kilku tysięcy euro w tej sytuacji nie jest wystarczający, lub że
tego rodzaju koszty w ogóle nie będą pokryte, jeśli nie zdarzy się wypadek, ponieważ np. wszystkie osoby
mogłyby być sukcesywnie odtransportowywane.

Dlaczego ubezpieczenie
od anulowania czarteru?
Jeśli członek załogi albo skipper nie może rozpocząć rejsu np. z powodu własnej
choroby lub choroby członków rodziny, powstałe koszty zostają opłacone
(po potrąceniu 20% udziału własnego, do wyboru również bez udziału własnego).
Ważne:
Jeżeli oprócz skippera nie ma w załodze innej osoby zdolnej do poprowadzenia
jachtu i posiadającej odpowiednie uprawnienia, może się okazać, że w przypadku
nagłego zachorowania kapitana, rejs nie dojdzie do skutku. Aby zapobiec takim
przypadkom, warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie kosztów anulowania czarteru,
które pokryje opłatę za wynajem jachtu. Zwykłe ubezpieczenia anulacji imprezy
czy wyjazdu zazwyczaj nie uwzględniają choroby skippera jako czynnika, który
uniemożliwia odbycie rejsu. Natomiast zakres dobrego ubezpieczenia uwzględnia
nawet śmierć członka rodziny, jako przyczynę anulacji.

Bezpieczeństwo prawie za darmo
Nie do pojęcia jest fakt, że wszyscy korzystają z przyjemności, ale tylko jeden ponosi odpowiedzialność – skipper!
Dlatego wszystkie składki, które znajdą Państwo na naszym wniosku, są odpowiednie do ryzyka i niewysokie, a koszty
można podzielić na wszystkich członków załogi.
Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo oraz przyjazne stosunki z Waszą załogą.

Na inne pytania odpowie Państwu:
(kontakty do inych reprezentantów YACHT-POOL na stronie internetowej)
YACHT-POOL Deutschland
Schützenstraße 9 | D-85521 Ottobrunn
Tel.: 00 49 89 6093 777
Fax: 00 49 89 6095 973
e-mail: skipper@yacht-pool.de

YACHT-POOL Polska
Agencja: Daniel Prusinski
Posthalterring 7 | D-85599 Parsdorf
Tel.: 0048 022 3986 061
Faks: 0048 022 3986 069
e-mail: info@yacht-pool.pl

www.yacht-pool.pl

YACHT-POOL Austria
Münsterholzstraße 45 | A-5163 Mattsee
Tel.: 00 43 6217 5510
Fax: 00 43 6217 7460
e-mail: skipper@yacht-pool.at

