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Ogólne warunki ubezpieczenia jachtcasco (YKB)
1.

Zakres ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze akwenu wodnego wymienionego w polisie, jak i dla każdego postoju ubezpieczonych obiektów
poza wodą, łącznie z wciąganiem na ląd, wodowaniem i związanymi z tym transportami. Przekroczenia objętego ochroną akwenu
określonego w umowie jak i transporty różnego , nawet jeśli nie zostały wymienione w polisie, uważa się za ubezpieczone, wymaga się
jednak zgłoszenia, w celu ewentualnego naliczenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
2.

Ubezpieczone przedmioty

2.1 Ubezpieczeniem objęte są, o ile ochrona została zawnioskowana i w polisie wskazano sumę ubezpieczenia:
2.1.1
jednostka pływająca, osprzęt maszynowy, wyposażenie/osprzęt wbudowane na stałe,

wyposażenie nautyczne
wbudowane na stałe i ruchome, łącznie z omasztowaniem, olinowaniem i ożaglowaniem, szalupa/tratwa ratunkowa
2.1.2silnik przyczepny
2.1.3prywatne dobra, takie jak: sprzęt wideo, DVD, aparaty fotograficzne, telewizory i radia, części garderoby i wyposażenie ruchome, nie
będące wyposażeniem nautycznym, za wyjątkiem produktów żywnościowych, pieniędzy, dokumentów, biżuterii, rzeczy wartościowych i tym
podobnych.

2.1.4

przyczepy transportowe, przyczepy do zimowania jachtu, sanie podłodziowe.

2.2 Jeśli w polisie nie jest wyraźnie wymieniona suma ubezpieczenia pokrywająca prywatne dobra, wówczas limit odpowiedzialności dla tej
kategorii wynosi automatycznie do 2% sumy ubezpieczenia zgodnie z pkt. 2.1.1, maksymalnie 2.000,00 EUR, i na tę kwotę są
ubezpieczone. W przypadku jachtów czarterowych punkt 2.2 obowiązuje tylko w odniesieniu do dóbr prywatnych właściciela jachtu.

2.3 Wyposażenie

oraz wszelkie dodatkowe przedmioty są ubezpieczone również poza ubezpieczoną jednostką, jeśli znajdują się one w
należycie zabezpieczonym i zamkniętym pomieszczeniu lub są zabierane i przechowywane przy sobie pod osobistą kontrolą.

3.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

3.1 Ubezpieczyciel

pokrywa wszelkie straty i szkody („ubezpieczenie od wszystkich ryzyk”) powstałe w ubezpieczonych przedmiotach w
okresie ubezpieczenia, do wysokości sumy ubezpieczenia uzgodnionej w polisie.

3.2 Ubezpieczyciel

pokrywa również koszty akcji ratunkowej (również nieskutecznej) oraz wydatki Ubezpieczajacego mające na celu
zapobieżenie lub zmniejszenie szkody powstałej w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, o ile okoliczności pozwalały
Ubezpieczającemu uznać je za konieczne.

3.2.1

Ubezpieczyciel wypłaci na żądanie Ubezpieczonego odpowiednią do wydatków kwotę jako zaliczkę. Jeśli
Ubezpieczyciel jest uprawniony do ograniczenia swoich świadczeń, może również odpowiednio zmniejszyć pokrycie wydatków zgodnych z
pkt. 3.2.

3.2.2

Koszty akcji ratunkowej i wydatki Ubezpieczonego zostaną pokryte także w sytuacji, jeśli wraz z pozostałym
odszkodowaniem przekraczają sumę ubezpieczenia.

3.3 Ubezpieczyciel pokrywa koszty wyciągnięcia ubezpieczonej jednostki lub jej wraku oraz koszty jej usunięcia lub utylizacji dodatkowo do
kwoty 1.000.000,00 EUR. Warunkiem wypłaty jest aby przyczyna zaistniałego stanu była objęta ochroną ubezpieczeniową oraz by
Ubezpieczający był zobowiązany usunięcia lub utylizacji wraku i/lub pokrycia kosztów tego przedsięwzięcia.
3.4 Ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych przez strajkujących, zamieszki, niepokoje wszelkiego rodzaju, zakłócenia spokoju
publicznego i plądrowanie może zostać w każdej chwili wypowiedziana ze strony Ubezpieczyciela z okresem wypowiedzenia 2 dni.
4.

Wyłączenia

Ubezpieczenie nie pokrywa:

4.1 szkód z winy umyślnej spowodowanych przez Ubezpieczającego bądź osoby uprawnione do kierowania ubezpieczoną jednostką. Jeśli
zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało przez rażące zaniedbanie Ubezpieczającego bądź kierującego jednostką,
Ubezpieczyciel ma prawo zmniejszenia swoich świadczeń w stopniu odpowiednim do ciężaru przewinienia.

4.2 szkód

spowodowanych deszczem, śniegiem, upałem, mrozem, lodem, rdzą lub utlenianiem, działaniem słońca, pleśnią, elektrolizą,
kawitacją, gniciem, przez szkodniki, szczury i myszy, przez majsterkowanie i naprawy, jeśli nie są one następstwem zdarzenia objętego
ubezpieczeniem.

4.3 szkód spowodowanych osmozą, chyba że szkody te wystąpiły w ciągu pierwszych 48 miesięcy po zbudowaniu jachtu (nr CE-rok
produkcji) a sam jacht został przed pierwszym wodowaniem pokryty środkiem ochronnym wysokiej klasy w wyspecjalizowanym warsztacie.
Ubezpieczenie działa dopiero wtedy, kiedy roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi okażą się nieskuteczne.

4.4 szkód pośrednich wszelkiego rodzaju (np. obniżenie wartości regatowej i obniżenie wartości statku)
4.5 szkód

spowodowanych naturalnym zużyciem, błędami konstrukcyjnymi, fabrycznymi, materiałowymi, jednakże tylko na bezpośrednio
dotkniętych tym częściach. Szkody następcze powstałe na skutek tych zdarzeń są ubezpieczone.
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4.6 kradzieży łódki z przyczepy drogowej, jeśli nie została ona zabezpieczona odpowiednią blokadą na hak holowniczy, blokadą koła lub
porównywalnym zabezpieczeniem. To samo dotyczy przyczepy drogowej, jeśli jest ona zgodnie z pkt. 2.1.4 ubezpieczona.
4.7 szkód spowodowanych wojną, wojną domową lub podobnymi zajściami wojennymi, minami, torpedami, bombami lub inną bronią
wojenną, przemocą terrorystyczną lub polityczną, zaborem mienia, porwaniem lub innymi działaniami siły wyższej.
4.8 szkód spowodowanych użyciem substancji chemicznych, biologicznych, biochemicznych lub fal elektromagnetycznych jako broni
masowego rażenia, bez względu na pozostałe oddziałujące czynniki.
4.9 szkód spowodowanych użyciem energii jądrowej lub innego promieniowania jonizującego.

4.10

szkód, jeśli Kierujący ubezpieczoną jednostką nie posiada odpowiedniego dokumentu, uprawniającego go do
kierowania tą jednostką i/lub na tym akwenie

4.11

szkód w urządzeniach mechanicznych ubezpieczonej jednostki, jeśli nie powstały one w skutek pożaru, osmalenia,
nagrzania, spięcia, uderzenia pioruna, wypadku ubezpieczonej jednostki, eksplozji, siły wyższej, burzy, kradzieży, napadu, złośliwych
działań osób trzecich, pójścia na dno, wywrotki, osiądnięcia na mieliźnie, wdarcia się wody lub poprzez kolizję z innym pływającym bądź
stojącym obiektem. Wszystkie pozostałe uszkodzenia maszynowe, za wyjątkiem szkód spowodowanych mrozem i lodem, ubezpieczone są
do 36 miesięcy po wybudowaniu jachtu (nr CE – rok produkcji) w przypadku nieskuteczności roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jak
również przy udowodnionym zachowaniu wszelkich przepisów konserwacyjnych (określonych przez producenta), a zwłaszcza konserwacji
na zimę. Czas trwania tej ochrony ubezpieczeniowej może zostać przedłużony na podstawie dodatkowych uzgodnień.

4.12

szkód, spowodowanych innym niż do celów sportowych lub rekreacyjnych użytkowaniem jednostki, np. czarterowanie,
wynajem za pieniądze. To wyłączenie można znieść tylko na mocy odpowiednich dodatkowych ustaleń.

4.13
4.13.1

szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej

silnika zaburtowego, jeśli nie został on umocowany do jednostki odpowiednim zabezpieczeniem antykradzieżowym
uznanym przez firmę VDS Schadenverhütung GmbH (VdS) lub na stałe przytwierdzony do łodzi. Alternatywne zabezpieczenia wymagają
indywidualnych uzgodnień.

4.13.2

innych luźnych części, jeśli nie zostały one odpowiednio przytwierdzone lub nie znajdują się na zamkniętym i
zasznurowanym jachcie.

4.14 jak i szkód, powstałych poprzez oszustwo i zatajenie faktów
5 Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
5.1. Kompletność i prawidłowość podanych informacji o okolicznościach zagrażających szczególnym niebezpieczeństwem.
Przed złożeniem deklaracji (wniosku) o objęcie ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania
Ubezpieczyciela o wszystkich znanych mu okolicznościach stanowiących zagrożenie, o które został zapytany pisemnie przez
Ubezpieczyciela i które są istotne dla Ubezpieczyciela przed podjęciem przez niego decyzji o zawarciu umowy o uzgodnionej treści.
Ubezpieczający jest też zobowiązany ·do poinformowania Ubezpieczyciela, jeśli po złożeniu wniosku, ale przed jego przyjęciem przez
Ubezpieczyciela, zostanie mu na piśmie postawione przez Ubezpieczyciela pytanie, zgodnie z punktem 5.1.
5.2. Odstąpienie od umowy
5.2.1. Warunki odstąpienia od umowy.
Niekompletne lub niezgodne z prawdą informacje dotyczące okoliczności zagrażających szczególnym niebezpieczeństwem uprawniają
Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia.
5.2.2.Wykluczenie prawa do odstąpienia od umowy
Ubezpieczyciel nie ma prawa odstąpienia od umowy, jeśli Ubezpieczający wykaże, że udzielenie przez niego niekompletnych lub
nieprawdziwych informacji nie było zamierzone lub spowodowane rażącym niedbalstwem.
Prawo odstąpienia od umowy przez Ubezpieczyciela z powodu rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego w związku z udzielaniem informacji
nie istnieje wtedy, gdy Ubezpieczający udowodni, że Ubezpieczyciel zawarłby z nim umowę - w tym umowę na innych warunkach, także w
przypadku gdyby znane były mu okoliczności, o których nie został poinformowany.
5.2.3. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy nie istnieje ochrona ubezpieczeniowa.
Jeśli Ubezpieczyciel odstąpi od umowy po wystąpieniu zdarzenia szkodowego, nie ma prawa odmówić ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacji,
gdy Ubezpieczający udowodni, że podana przez niego niekompletna lub niezgodna z prawdą informacja nie przyczyniła się do zaistnienia
zdarzenia szkodowego ani nie jest istotna dla ustalenia zakresu świadczenia.
Ubezpieczycielowi przysługuje część składki ubezpieczeniowej należna za okres trwania umowy do momentu uzyskania skuteczności
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.3. Wypowiedzenie
Jeśli prawo Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy jest wykluczone z tego względu, że naruszenie obowiązku udzielania informacji nie
było spowodowane działaniem umyślnym ani rażącym zaniedbaniem, Ubezpieczyciel może umowę wypowiedzieć w formie pisemnej i z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Prawo wypowiedzenia umowy nie przysługuje, gdy Ubezpieczający udowodni, że Ubezpieczyciel zawarłby z nim umowę – w tym umowę t na
innych warunkach również wtedy, gdyby znane mu były okoliczności, o których nie został poinformowany
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5.4. Dostosowanie umowy z mocą wsteczną
Jeżeli Ubezpieczyciel nie może odstąpić od umowy ani jej wypowiedzieć, z tego względu, że zawarłby umowę z Ubezpieczającym , w tym
umowę na innych warunkach, gdyby znane mu były okoliczności, o których nie został poinformowany, pozostałe warunki na żądanie
Ubezpieczyciela stają się z mocą wsteczną częścią składową umowy.
Jeśli Ubezpieczający nie ponosi winy za naruszenie obowiązku, pozostałe warunki, począwszy od bieżącego okresu objęcia ochroną
ubezpieczeniową stają się częścią składową umowy.
Jeżeli w wyniku zmian wprowadzonych w umowie wysokość składki wzrośnie o więcej niż 10% albo jeśli Ubezpieczyciel wykluczy możliwość
objęcia ochroną ubezpieczeniową tych wcześniej nie wymienionych okoliczności stanowiących zagrożenie, Ubezpieczający może umowę
wypowiedzieć w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym w terminie jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia od
Ubezpieczyciela.
5.5. Wykonanie praw Ubezpieczyciela
Ubezpieczyciel musi w ciągu miesiąca w formie pisemnej dochodzić przysługujących mu praw, zgodnie z punktami 5.2. do 5.4, przy czym jest
on zobowiązany do podania okoliczności, na których opiera się jego oświadczenie.
Termin dochodzenia praw biegnie od momentu powzięcia przez Ubezpieczyciela wiadomości o naruszeniu obowiązku udzielenia informacji,
która pozwala mu na dochodzenie przysługujących praw.
Ubezpieczycielowi przysługują prawa zgodnie z punktami 5.2. do 5.4 tylko wtedy, gdy specjalnym powiadomieniem w formie pisemnej
poinformował Ubezpieczającego o konsekwencjach naruszenia obowiązku udzielenia informacji
Ubezpieczyciel nie może powoływać się na prawa zawarte w punktach 5.2. do 5.4 , jeśli znane mu były nie wymienione ryzyka lub gdy
wiedział, że podane informacje są niezgodne z prawdą.
5.6. Podważenie umowy
Prawo Ubezpieczyciela do podważenia umowy z powodu podstępnego wprowadzenia w błąd pozostaje nienaruszone. W przypadku
podważenia umowy Ubezpieczycielowi przysługuje część składki przypadająca za ten okres umowy, który upłynął od początku okresu
ubezpieczenia do momentu uzyskania skuteczności oświadczenia o podważeniu umowy.
6. Zwiększone ryzyko
6.1. Pojęcie zwiększonego ryzyka
6.1.1. Zwiększone ryzyko występuje wtedy, gdy po złożeniu przez Ubezpieczającego oświadczenia chęci zawarcia umowy rzeczywiście
istniejące okoliczności uległy takiej zmianie, iż wystąpienie zdarzenia szkodowego lub zwiększenie szkody albo bezpodstawnego
wykorzystania Ubezpieczyciela stałyby się bardziej prawdopodobne.
6.1.2. Zwiększone ryzyko może wystąpić zwłaszcza wtedy, ale nie tylko wtedy, gdy jakaś okoliczność zagrażająca szczególnym
niebezpieczeństwem, o którą Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy, ulegnie zmianie .
6.2. Odmienne prawa Ubezpieczyciela wobec ustawowych postanowień dotyczących zwiększonego ryzyka zgodnie z §§ 23 i następnymi
ustawy o umowach ubezpieczenia (VVG).
6.2.1. Ubezpieczający może odmiennie od treści § 23 ustawy o umowach ubezpieczenia (VVG) podwyższyć lub w inny sposób zmienić
ryzyko oraz zezwolić na dokonanie zmiany przez osobę trzecią. O zmianie należy bezzwłocznie poinformować Ubezpieczyciela.
6.2.2. Jeśli Ubezpieczający nie poinformował o zwiększeniu ryzyka, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczenia wtedy, gdy zdarzenie
szkodowe wystąpiło po terminie, w którym informacja o zwiększeniu ryzyka powinna była dotrzeć do Ubezpieczyciela.
Jest on [Ubezpieczyciel] zobowiązany do świadczenia,
1.
2.
3.

- gdy było mu znane podwyższone ryzyko w momencie, w którym powinna do niego dotrzeć ta informacja
- jeśli obowiązek poinformowania nie został naruszony ani w rażący sposób zaniedbany
- jeśli podwyższone ryzyko nie przyczyniło się do wystąpienia zdarzenia szkodowego, ani nie miało wpływu na zakres świadczenia

6.2.3. Odmiennie od postanowień ustawy o umowach ubezpieczenia (VVG) zawartych w § 23, Ubezpieczyciel nie ma prawa do
wypowiedzenia umowy z powodu podwyższenia ryzyka.
7. Suma ubezpieczenia.
7.1. Sumy ubezpieczenia wymienione w polisie są każdorazowo uznawane za niepodważalne, stałe wartości, uzgodnione przez strony
umowy.
7.2. Zarzut niedoubezpieczenia jest wyłączony.
8. Składka ubezpieczeniowa i początek trwania ubezpieczenia.
8.1. Wysokość składki podana w rachunku zawiera podatek ubezpieczeniowy, który Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić w wysokości
każdorazowo wynikającej z ustawy.
8.2. Zapłata składki i skutki nieterminowej zapłaty/ składka lub jej pierwsza rata
8.2.1. Termin zapłaty składki.
Składka lub jej pierwsza rata jest wymagalna niezwłocznie po upływie dwóch tygodni od otrzymania polisy ubezpieczeniowej.
W przypadku uzgodnienia, że roczna składka będzie wnoszona w ratach, za pierwszą składkę zostaje uznana tylko pierwsza rata pierwszej
składki rocznej.
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8.2.2. Późniejsze rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej.
W razie niewniesienia przez Ubezpieczonego składki lub jej pierwszej raty w uzgodnionym terminie, lecz opłacenia jej w terminie późniejszym,
ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dopiero od momentu, w którym opłata została wniesiona, pod warunkiem, że Ubezpieczający
został pouczony o skutkach prawnych nieterminowej wpłaty oddzielnym pismem lub jeśli w polisie ubezpieczeniowej jest zawarta łatwo
zauważalna informacja na ten temat.
Powyższe nie obowiązuje w sytuacji, gdy Ubezpieczający udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za nieopłacenie składki.
8.2.3. Odstąpienie od umowy.
W razie niewniesienia przez Ubezpieczonego składki lub jej pierwszej raty w uzgodnionym terminie, Ubezpie czyciel może odstąpić od umowy
do momentu uiszczenia składki. Ubezpieczyciel nie może odstąpić od umowy, jeśli Ubezpieczający wykaże, że nie ponosi on
odpowiedzialności za nieopłacenie składki.
8.3. Zapłata i skutki nieterminowej zapłaty / kolejne składki
8.3.1. Termin płatności składki.
Kolejne składki należne są w każdorazowo uzgadnianych terminach.
Płatność uznaje się za terminową, jeśli została dokonana do momentu wskazanego w polisie ubezpieczeniowej lub w rachunku.
8.3.2. Zwłoka
W przypadku niewniesienia w ustalonym terminie kolejnej składki, Ubezpieczający zostaje bez upomnienia postawiony w zwłokę, chyba że
wykaże, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową płatność.
Ubezpieczyciel ma prawo domagać się rekompensaty za szkody poniesione w wyniku zwłoki.
8.3.3. Wezwanie do zapłaty.
Jeśli kolejna składka nie zostanie opłacona w ustalonym terminie, Ubezpieczyciel może wyznaczyć Ubezpieczającemu na jego koszt w formie
pisemnej termin płatności, nie krótszy niż dwa tygodnie.
Wezwanie to jest tylko wtedy skuteczne, gdy zawiera szczegółowe zestawienie wysokości zaległej kwoty składki, odsetek i kosztów oraz jeśli
przedstawia skutki prawne odnoszące się do upływu terminu płatności, zgodnie z punktami 8.3.4 i 8.3.5.
8.3.4. Brak ochrony ubezpieczeniowej.
Jeśli po upływie wyznaczonego terminu Ubezpieczający nadal zalega z płatnością, począwszy od tego momentu aż do chwili opłacenia
zaległej kwoty ustaje odpowiedzialność ubezpieczeniowa, pod warunkiem, że Ubezpieczający został o tym poinformowany w żądaniu
zapłaty, zgodnie z punktem 8.3.3.
8.3.5. Wypowiedzenie umowy
Jeśli po upływie wyznaczonego terminu Ubezpieczający nadal zalega z płatnością, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym, pod warunkiem, że o tej możliwości poinformował Ubezpieczonego w żądaniu zapłaty, zgodnie z punktem 8.3.3.
Jeśli ubezpieczyciel wypowiedział umowę, a Ubezpieczający przed upływem miesiąca dokona wpłaty kwoty będącej przedmiotem
upomnienia, ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana.
Jednakże ochrona ubezpieczeniowa nie obejmie tych zdarzeń szkodowych, które wydarzyły się w okresie od otrzymania przez
Ubezpieczonego wypowiedzenia umowy do chwili dokonania wpłaty.
9. Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego.
9.1. Ubezpieczający ma obowiązek:
9.1.1.
niezwłocznego pisemnego poinformowania Ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody z podaniem jej szacunkowej wartości
oraz miejsca, w którym możliwe będzie dokonanie oględzin. Ponadto w celu potwierdzenia zaistnienia szkody zobowiązany jest dostarczyć
Ubezpieczycielowi:
-

protokół opisujący przebieg zdarzenia, jego przyczyny i zaistniałe szkody
szkic sytuacyjny zdarzenia
nazwiska i adresy osób uczestniczących w zdarzeniu
nazwiska i adresy świadków
adres posterunku policji przyjmującego zgłoszenie o szkodzie, sygnaturę akt
dokumenty poświadczające wartość, np. oryginalne rachunki,
wyliczenie całkowitej wartości szkody.

9.1.2. podjęcia działań zmierzających do ograniczenia szkody oraz zapobieżenia szkodom następczym.
9.1.3. postępować zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela lub znajdującego się najbliżej komisarza awaryjnego, a także, o ile pozwalają na to
warunki, powinien podjąć działania zmierzające do uzyskania takich zaleceń;
9.1.4. umożliwić rzeczoznawcy wyznaczonemu przez Ubezpieczyciela zapoznanie się z rodzajem, rozmiarami i przyczyną szkody przed
rozpoczęciem prac remontowych zmierzających do usunięcia szkody
9.2. Szkody spowodowane ogniem, wybuchem, kradzieżą i działaniami zamierzonymi należy zgłosić także na posterunku policji właściwym
dla danego terenu jak również złożyć wniosek o ściganie sprawców i sporządzić zestawienie uszkodzonych względnie skradzionych
przedmiotów.
9.3.
W przypadku szkody powstałej w wyniku kolizji lub przy udziale osób trzecich, np. firmy transportowej, stoczni remontowej,
przechowującego, czarterującego, etc. – należy niezwłocznie sporządzić wraz z uczestniczącą w zdarzeniu osobą trzecią protokół
szkodowy stwierdzający powstanie szkody, jej przyczynę oraz zakres szkody. Dane osoby trzeciej uczestniczącej w zdarzeniu zawierające
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nazwisko, adres oraz ubezpieczyciela tej osoby należy niezwłocznie przekazać Ubezpieczycielowi. Jeśli Ubezpieczający uzyska prawo do
odszkodowania od osoby trzeciej, to jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Ubezpieczycielowi wszystkich niezbędnych informacji
do wyegzekwowania tego prawa oraz do przelania praw z tego tytułu na Ubezpieczyciela. Także po przejściu praw na Ubezpieczyciela
Ubezpieczający zobowiązany jest do podejmowania działań służących ograniczeniu szkody, w szczególności do złożenia we własnym
imieniu pozwu o odszkodowanie na żądanie i na koszt Ubezpieczyciela.
9.4. Ubezpieczający jest zobowiązany dołożyć starań, aby również prowadzący jednostkę pływającą przestrzegał obowiązków wynikających z
punktów 9.1 do 9.3.
10. Prawne skutki naruszenia obowiązków.
10.1. Prawo wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela
Jeśli Ubezpieczający nie dopełni obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, który był zobowiązany spełnić przed zajściem zdarzenia
szkodowego, Ubezpieczyciel ma prawo do odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia w ciągu miesiąca od powzięcia informacji o
naruszeniu tego obowiązku. Ubezpieczyciel nie ma prawa do wypowiedzenia umowy, jeśli Ubezpieczający udowodni, że naruszenie
obowiązku nie było umyślne ani nie wynikało z rażącego niedbalstwa.
10.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku naruszenia obowiązku.
Jeśli obowiązek wynikający z tej umowy zostanie umyślnie naruszony, Ubezpieczający traci ochronę ubezpieczeniową. W przypadku
rażącego naruszenia obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć swoje świadczenia proporcjonalnie do przewinienia
Ubezpieczonego. Warunkiem całkowitego lub częściowego ustania ochrony ubezpieczeniowej w przypadku naruszenia obowiązku złożenia
informacji lub wyjaśnień po wystąpieniu zdarzenia szkodowego jest poinformowanie Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciel oddzielnym
powiadomieniem w formie pisemnej o skutkach prawnych takiego postępowania.
Jeśli Ubezpieczający udowodni, że nie dopuścił się rażącego naruszenia obowiązku, ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana.
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana również wtedy, gdy Ubezpieczający udowodni, że nie istnieją powiązania przyczynowe ani
między naruszeniem powyższego obowiązku a wystąpieniem lub stwierdzeniem zaistnienia zdarzenia szkodowego ani między
naruszeniem powyższego obowiązku a wystąpieniem lub stwierdzeniem obowiązku świadczenia przez Ubezpieczyciela.
Ustalenia te nie są ważne, jeśli Ubezpieczający w sposób podstępny narusza obowiązki.
Powyższe postanowienia są obowiązujące niezależnie od tego, czy Ubezpieczający korzysta z przysługującego mu zgodnie z punktem 10.1.
prawa do wypowiedzenia.
11. Odszkodowanie
11.1. Jeśli w polisie uzgodniono udział własny, obowiązuje on dla każdego zdarzenia szkodowego za wyjątkiem:
11.1.1.
Szkody całkowitej.
11.1.2.
Uderzenia pioruna.
11.1.3.
Szkody ogniowej spowodowanej przez osoby trzecie.
11.1.4.
Szkody powstałej przy udziale firmy transportowej / spedycyjnej.
11.1.5.
Szkody powstałej w wyniku kolizji spowodowanej przez osoby trzecie.
11.1.6.
Szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, gdy jacht był przechowywany w zamkniętym budynku, do którego
dokonano włamania.
11.1.7.
Szkód w rzeczach osobistych zgodnie z punktem 2.1.3. niniejszych warunków ubezpieczenia.
11.2. W przypadku szkody całkowitej jachtu lub szkody całkowitej konstruktywnej Ubezpieczyciel zwraca sumę ubezpieczenia
pomniejszoną o możliwą do osiągnięcia wartość pozostałości, natomiast w odniesieniu do szkód częściowych Ubezpieczyciel zwraca
koszty naprawy (nie stosuje się potrąceń, stosuje się zasadę „NOWE za STARE”) do kwoty uzgodnionej sumy ubezpieczenia. Całkowita
utrata mienia występuje wtedy, gdy jacht zostanie utracony przez Ubezpieczającego bez możliwości jego odzyskania, w szczególności w
przypadku zatonięcia bez możliwości podniesienia z dna, lub też zostanie całkowicie zniszczony w swoim pierwotnym kształcie. Szkoda
całkowita konstruktywna występuje wtedy, gdy szacowane koszty naprawy powiększone o możliwą do osiągnięcia wartość pozostałości są
wyższe niż suma ubezpieczenia.
11.3. Każda ze stron umowy ubezpieczenia może wymagać, aby wartość
odszkodowania została oszacowana przez biegłych,
przy czym strona stawiająca takie żądanie pokrywa koszt ekspertyzy biegłego. Koszty ewentualnej ekspertyzy rozjemczej strony pokrywają
po połowie. Opinia biegłego jest wiążąca, o ile nie zostanie dowiedzione, że jej tezy w sposób istotny nie są zgodne z rzeczywistością.
11.4. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy zostaną odnalezione ukradzione rzeczy, to Ubezpieczający jest zobowiązany do ich odbioru i zwrotu
wypłaconego już z tego tytułu odszkodowania.
11.5. Wypłata odszkodowania
11.5.1. Wypłata odszkodowania przez Ubezpieczyciela następuje w ciągu dwóch tygodni od wyjaśnienia okoliczności potrzebnych do
ustalenia odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania.
11.5.2. Jeśli działania służące likwidacji szkody nie zostały zakończone przed upływem jednego miesiąca po zgłoszeniu zdarzenia
szkodowego, Ubezpieczający może żądać zaliczki w wysokości kwoty, którą Ubezpieczyciel prawdopodobnie przynajmniej będzie musiał
zapłacić. Bieg terminu wstrzymuje się, o ile działania likwidacyjne nie mogły być zakończone z winy Ubezpieczonego.
11.5.3. W przypadku wszczęcia urzędowego postępowania przeciw Ubezpieczającemu, uprawnionemu do kierowania jachtem lub
przeciw członkowi załogi/pasażerowi jachtu, Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania do momentu zakończenia tego
postępowania.
12. Wypowiedzenie w przypadku zaistnienia zdarzenia szkodowego
12.1. Po zaistnieniu każdej szkody obie strony mają prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Wypowiedzenie musi zostać
wręczone partnerowi umowy na piśmie najpóźniej w terminie jednego miesiąca po zakończeniu postępowania likwidacyjnego związanego z
ustaleniem odpowiedzialności i wysokości odszkodowania .
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12.2.
Jeśli Ubezpieczający wypowiada umowę, wypowiedzenie jest skuteczne natychmiast po wręczeniu go Ubezpieczycielowi.
Ubezpieczający może jednak wyznaczyć późniejszy termin, od którego wypowiedzenie ma obowiązywać, jednakże nie może to być termin
późniejszy, niż na koniec bieżącego okresu ubezpieczenia. Wypowiedzenie dokonane przez Ubezpieczyciela jest skuteczne po miesiącu
od otrzymania go przez Ubezpieczonego.
13. Składka w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy
W przypadku wcześniejszego zakończenia umowy, Ubezpieczyciel ma prawo, o ile ustawa nie stanowi inaczej, do roszczenia o część składki,
odpowiedniej do okresu, w jakim trwała ochrona ubezpieczeniowa.
14. Zbycie pojazdu [jachtu, jednostki]
14.1. W razie zbycia przez Ubezpieczającego przedmiotu ubezpieczenia, prawa z tytułu umowy ubezpieczenia zostają przeniesione na
nabywcę z chwilą przeniesienia własności. W razie przeniesienia w/w praw z umowy ubezpieczenia, przechodzą na nabywcę także
obowiązki, które ciążyły na zbywcy.
Sprzedający i nabywca odpowiadają solidarnie za zapłatę składki, przypadającej za okres ubezpieczenia do chwili przejścia własności
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
14.2. Ubezpieczyciel musi uznać przystąpienie nabywcy dopiero wtedy, kiedy poweźmie o tym wiadomość.
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia nabywcy stosunku ubezpieczeniowego z zachowaniem miesięcznego okresu i pisemnej formy
wypowiedzenia . Prawo wypowiedzenia umowy przysługuje w ciągu jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o zbyciu przedmiotu
ubezpieczenia.
Nabywca ma prawo do wypowiedzenia stosunku ubezpieczeniowego ze skutkiem natychmiastowym lub na koniec bieżącego okresu
ubezpieczeniowego. Obowiązuje go pisemna forma wypowiedzenia.
Niniejsze prawo wypowiedzenia umowy przysługuje nabywcy jedynie w ciągu miesiąca od przeniesienia własności lub – o ile nie był
poinformowany o istniejącym stosunku ubezpieczeniowym, od powzięcia wiadomości o ubezpieczeniu.
W przypadku wypowiedzenia umowy zbywca sam odpowiada za zapłatę składki.
14.3. Zbywca lub nabywca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Ubezpieczyciela o dokonanej sprzedaży z podaniem nazwiska i
adresu kupującego oraz ceny zakupu, i o ile to możliwe dołączenia umowy zakupu.
W przypadku niepoinformowania Ubezpieczyciela, nie jest on zobowiązany do wypłaty świadczenia, jeśli zdarzenie szkodowe wystąpiło w
terminie późniejszym niż miesiąc od chwili, w której powinien był zostać poinformowany, a także jeśli Ubezpieczyciel udowodni, że nie
zawarłby obowiązującej umowy ubezpieczeniowej z nabywcą. Ubezpieczyciel nie jest zwolniony z obowiązku świadczenia , w sytuacji, gdy
ten skutek prawny nie ma związku z ciężarem uchybienia.
W przeciwieństwie do powyższego Ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczenia, jeśli wiedział o sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia w
momencie, w którym powinno do niego dotrzeć zawiadomienie lub gdy nie wypowiedział umowy i termin jej wypowiedzenia minął w
momencie wystąpienia zdarzenia szkodowego.
14.4. W przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nabywcę za nową obowiązującą sumę ubezpieczenia uznaje się zawartą w
poprawce do punktu 7.1. cenę sprzedaży, która została uzgodniona w umowie sprzedaży.
15. Okres obowiązywania i ustanie umowy
15.1. Okres obowiązywania umowy .
Umowa jest zawierana na czas określony w polisie ubezpieczeniowej.
15.2. Milczące przedłużenie umowy
Jeżeli umowa jest zawarta na okres minimum jednego roku, ważność jej przedłuża się każdorazowo o kolejny rok, jeśli żadna ze stron
nie otrzymała wypowiedzenia umowy najpóźniej miesiąc przed upływem kolejnego roku ubezpieczeniowego.
15.3. Zakończenie umowy
Jeżeli umowa zawarta jest na okres krótszy niż jeden rok, ważność jej kończy się w wyznaczonym terminie i zakończenie trwania umowy
nie wymaga wypowiedzenia.
16. Postanowienia ogólne
16.1. Prawa z niniejszego ubezpieczenia nie mogą być przeniesione ani zastawione przez Ubezpieczającego bez wcześniejszej pisemnej
zgody Ubezpieczyciela.
16.2. Oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego w stosunku do Ubezpieczyciela mogą być także kierowane do firmy Hamburger YachtVersicherung Schomacker Versicherungsmakler GmbH.
16.3. O ile w poprzednich punktach niniejszej umowy lub innych postanowieniach umownych nie uzgodniono inaczej, umowa podlega prawu
niemieckiemu. Dodatkowo stosuje się przepisy niemieckiego prawa ubezpieczeniowego (VVG).
16.4. Sąd właściwy – pozywanie Ubezpieczyciela
W przypadku powództwa przeciwko Ubezpieczycielowi wynikającego z umowy ubezpieczenia sądem właściwym jest sąd właściwy ze
względu na siedzibę Ubezpieczyciela lub jego filii właściwej ze względu na umowę ubezpieczenia. Jeśli Ubezpieczający jest osobą
fizyczną, sądem właściwym miejscowo jest również sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Ubezpieczającego w chwili
wnoszenia powództwa lub w razie braku takiego miejsca, miejsce zwyczajowego pobytu Ubezpieczającego.
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16.5. Jeżeli w polisie uczestniczy kilku ubezpieczycieli, to ponoszą oni odpowiedzialność tylko do wysokości swoich udziałów a nie solidarnie.
Wszystkie działania podejmowane przez Ubezpieczyciela głównego są także wiążące dla Ubezpieczycieli częściowych. W przypadkach
spornych wynikających z niniejszej umowy pozew należy wnosić jedynie przeciwko Ubezpieczycielowi głównemu. Ubezpieczyciele
częściowi uznają zarzuty kierowane w pozwie przeciwko Ubezpieczycielowi głównemu jako kierowane także przeciwko nim. Broker
ubezpieczeniowy ma prawo dokonywania zmian Ubezpieczycieli bez obowiązku uzyskiwania wcześniejszej zgody Ubezpieczonego.
Ubezpieczający ma prawo do uzyskania na pisemne zapytanie informacji na temat tego, jacy Ubezpieczyciele i w jakich częściach wnoszą
udziały do pokrycia ryzyka jego polisy.
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