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Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Produkt:

Ubezpieczenie jachtów

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych
warunkach ubezpieczenia jachtów śródlądowych ustalonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu
Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/120/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/122/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne ubezpieczenie jachtów śródlądowych to produkt, w ramach którego ochroną można objąć należące do działu II załącznika do
„Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej” - ubezpieczenia:
•
odpowiedzialności cywilnej użytkownika - dalej OC - ( grupa 12 );
•
jacht-casco ( grupa 6 );
•
następstw nieszczęśliwych wypadków ( grupa 1 );
•
rzeczy osobistych ( grupa 9 ).
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC użytkownika
OC ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim – w związku z postojem lub eksploatacją przedmiotu
ubezpieczenia np. jachtu, przez ubezpieczonego
ponosimy odpowiedzialność za szkody na osobie lub rzeczowe;
odpowiadamy do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia;
suma gwarancyjna określona jest w dokumencie ubezpieczenia i jest ustalana na jedno i na wszystkie zdarzenia
zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie jacht-casco
ubezpieczamy wskazane w polisie jachty zarejestrowane
w rejestrach prowadzonych przez właściwe organy administracji żeglugi śródlądowej lub inne uprawnione podmioty i jachty dopuszczone do żeglugi śródlądowej oraz
sprzęt wodny,
w zależności od zakresu ubezpieczenia odpowiadamy za
szkody powstałe wskutek m.in.: czynności wykonywanych
w czasie otaklowywania albo roztaklowywania jachtu, kolizji z inną jednostką pływającą, ognia, ale również za
szkody podczas transportu lądowego jachtu wskutek wypadku drogowego środka transportu oraz wskutek kradzieży lub rabunku jachtu oraz wyposażenia i osprzętu,
na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej
składki ubezpieczeniowej, ochroną ubezpieczeniową mogą zostać również objęte jachty na czas udziału w regatach, wyścigach lub zawodach sportowych,
sumę ubezpieczenia ustala osoba, która zawiera umowę;
suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rzeczywistej jachtu wraz ze standardowym wyposażeniem i
osprzętem oraz sprzętu wodnego,
Ubezpieczenie NNW
ubezpieczamy następstwa nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczonego, zaistniałych w czasie rejsu oraz w trakcie wykonywania czynności związanych z wyłączeniem z
eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego,
wypłacamy świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
suma ubezpieczenia określona jest w umowie ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby.
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
ubezpieczamy będące w posiadaniu ubezpieczonego
przedmioty codziennego użytku zwyczajowo uznane za

Ubezpieczenie nie obejmuje m. in.:
szkód powstałych w czasie eksploatacji jachtu lub sprzętu
wodnego niezgodnie z przeznaczeniem;
szkód powstałych w czasie eksploatacji jachtu bez
ważnych dokumentów bezpieczeństwa, jeżeli są one wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
szkód powstałych podczas kierowania jachtem przez
osobę nie upoważnioną lub nie posiadającą uprawnień
żeglarskich lub motorowodnych określonych w przepisach
regulujących zasady żeglugi śródlądowej;
szkód powstałych podczas prowadzenia jachtu (wykonywania funkcji sternika) przez osobę nie posiadającą wymaganych przepisami uprawnień, chyba że szkoda powstała w czasie używania jachtu do celów szkoleniowych
pod nadzorem instruktora;
szkód powstałych podczas działania lub zaniechania
kierownika jachtu lub członków załogi jachtu albo użytkownika sprzętu wodnego, będących w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem
środków odurzających, środków zastępczych lub nowych
substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii;
szkód spowodowanych działaniami wojennymi, wojną
domową, zamieszkami społecznymi, sabotażem, strajkami, manewrami lub operacjami wojskowymi, aktami terroryzmu, oddziaływaniem energii jądrowej i zanieczyszczeniem środowiska
Ubezpieczenie OC użytkownika
szkód wyrządzonych innemu członkowi załogi, pasażerowi
lub współużytkownikowi sprzętu wodnego;
szkód wyrządzonych osobom:
a) zatrudnionym przez ubezpieczonego w czasie wykonywania przez nie obowiązków służbowych,
b) osobom bliskim ubezpieczonego, m.in. małżonka,
wstępnych, zstępnych,
c) osobom czarterującym jacht;
szkód wyrządzonych podczas wykonywania holowań
komercyjnych, w tym również związanych z uprawianiem
narciarstwa i lotniarstwa wodnego;
szkód w związku z popełnieniem przez ubezpieczonego
przestępstwa lub udziałem w działalności terrorystycznej;
szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym, spowodowanych jego zanieczyszczeniem, o ile nie były skutkiem
zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego
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przydatne w okresie eksploatacji jachtu lub używania
sprzętu wodnego: odzież, środki higieny osobistej oraz
zegarki, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, gitary, smartfony, laptopy (rzeczy osobiste), zniszczone,
uszkodzone lub utracone w okresie eksploatacji jachtu lub
użytkowania sprzętu wodnego w wyniku zdarzeń objętych
ochroną w ramach ubezpieczenia jacht-casco,
wypłacamy odszkodowanie za szkodę całkowitą i szkody
częściowe w rzeczach osobistych,
suma ubezpieczenia określona jest w umowie ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby.

niedbalstwa kierownika jachtu, członków załogi lub innych użytkowników jachtu oraz sprzętu wodnego;
Ubezpieczenie jacht-casco
szkód 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,
szkód wynikłych z wady konstrukcyjnej spowodowanej
zmianami w konstrukcji przedmiotu ubezpieczenia dokonanymi bez opinii rzeczoznawcy lub klasyfikatora,
szkód powstałych wskutek działania szkodników,
szkód powstałych z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa kierownika jachtu, członków załogi lub innych użytkowników jachtu oraz użytkownika sprzętu
wodnego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności;
Ubezpieczenie NNW
wypadków powstałych wskutek usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczonego wykroczenia, przestępstwa lub
samobójstwa;
szkód wynikających z umyślnego działania ubezpieczonego;
wypadków powstałych wskutek zaburzeń psychicznych
ubezpieczonego;
uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz
zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo
były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw wypadku.
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
szkód w środkach płatniczych, papierach wartościowych,
biżuterii, dokumentach, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych i przedmiotach o wartości kolekcjonerskiej.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in :
Ubezpieczenie OC użytkownika
gdy wartość szkody przewyższa wysokość sumy gwarancyjnej - wypłacone zostanie odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej;
za szkody objęte zakresem innych ubezpieczeń OC, w
tym m.in: OC zawodowej, obowiązkowych ubezpieczeń
OC.
Odszkodowanie pomniejszamy o wysokość ustalonej w
polisie franszyzy redukcyjnej.
Ubezpieczenie jacht-casco
za szkody będące skutkiem naturalnego zużycia;
za szkody spowodowane konfiskatą, aresztem bądź
zatrzymaniem jachtu przez uprawnione organy;
Odszkodowanie pomniejszamy o wysokość ustalonej w
polisie franszyzy redukcyjnej.
Ubezpieczenie NNW
za szkody powyżej sumy ubezpieczenia określonej na
jednego ubezpieczonego w polisie.
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
za szkody spowodowane konfiskatą, aresztem bądź
zatrzymaniem jachtu przez uprawnione organy państwowe lub żeglugowe.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?





na akwenach śródlądowych Polski,
na akwenach śródlądowych Europy
podczas transportu lądowego na obszarze Polski i Europy.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
−
podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich zmianach;
−
opłacić składkę;
−
w razie wypadku ubezpieczeniowego poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia
zajścia lub powzięcia o nim wiadomości, a w przypadku ubezpieczenia OC w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia do Ubezpieczonego roszczenia o odszkodowanie; kalendarzowych od powzięcia wiadomości o roszczeniu;
−
współpracować z nami w badaniu szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Składka płatna jest w formie bezgotówkowej lub w porozumieniu z TUW PZUW w formie gotówkowej,
jednorazowo lub w ratach, w terminach uzgodnionych z ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia określonego w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
−
−
−
−
−
−
−

z upływem okresu ubezpieczenia;
z chwilą przeniesienia własności;
z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy;
z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nie opłacenia składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową;
z upływem 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty składki/kolejnej raty składki pod warunkiem, że w wezwaniu poinformowaliśmy o ustaniu odpowiedzialności, jeśli składka nie zostanie opłacona w tym czasie;
z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej;
z dniem wypowiedzenia umowy, gdy jedna ze stron umowy ubezpieczenia zażądała zmiany wysokości składki w związku ze
zmianą prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego

Jak rozwiązać umowę?
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w wyniku wypowiedzenia przez jedną ze stron lub w wyniku odstąpienia od
umowy przez jedną ze stron.
Umowę można rozwiązać m.in. w poniższych przypadkach:
1. w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy ubezpieczający może odstąpić od niej:
• w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli nie jest przedsiębiorcą;
• w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą;
2. gdy jedna ze stron umowy ubezpieczenia zażądała zmiany wysokości składki w związku ze zmianą prawdopodobieństwa powstania wypadku. Wtedy druga strona w ciągu 14 dni może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
3. pomimo wezwania do zapłaty raty składki, składka nie została zapłacona a ubezpieczający został poinformowany o ustaniu odpowiedzialności;

