OBVEZNO OSIGURANJE BRODICA ODNOSNO JAHTI
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo:

Sava osiguranje, d.d.
Podružnica Hrvatska

Produkt:
Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice

na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti
za štete nanesene trećim osobama

Ovaj dokument s informacijama o proizvodu osiguranja namijenjen je za prikaz samo sažetka glavnih pokrića i isključenja i nije prilagođen vašim
individualnim potrebama i zahtjevima. Sve predugovorne i ugovorne informacije o osiguranju ili ostala prava i obveze stranaka dostupni su u
drugim dokumentima (u uvjetima osiguranja, policama osiguranja, ponudama ili drugim dokumentima koje primate prije ili nakon zaključenja
osiguranja). Savjetujemo vam da pažljivo pročitate svu dokumentaciju kako biste se upoznali sa osiguranjem.

Vrsta osiguranja
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila.

Pokriće osiguranja
Tjelesna ozljeda, narušavanje zdravlja ili smrt treće osobe
Osigurana svota iznosi 3.500.000 kn
Ako se dodatno ugovori:
Smrt zbog nezgode
Trajni invaliditet

Što nije pokriveno osiguranjem?
Isključeni su odštetni zahtjevi:
osobe koja je upravljala brodicom odnosno jahtom kojom je
prouzročena šteta te njezini srodnici i druge fizičke ili pravne
osobe glede štete zbog smrti ili tjelesne ozljede osobe koja je
upravljala brodicom odnosno jahtom,
oštećene osobe kojoj je šteta nastala: zbog uporabe brodice
odnosno jahte na sportskim priredbama, a kojih je cilj postizanje
najveće ili najveće prosječne brzine, odnosno na vježbama za te
priredbe,
Ako se posebice ne ugovori, iz osigurateljnog pokrića su isključeni
odštetni zahtjevi koji potječu iz štetnog događaja koji je nastao za
vrijeme dok je brodica odnosno jahta bila mobilizirana ili
rekvirirana od strane,
Djelovanje nuklearne energije za vrijeme prijevoza radioaktivnog
materijala,
Zbog ratnih operacija, pobuna, terorizma.

Ograničenja pokrića
ako vozač nije koristio brodicu u svrhu za koju je namijenjena ili nije
imao odgovarajuću dozvolu,
ako je vozaču oduzeta dozvola ili je isključen iz prometa iz bilo kojeg
razloga,
ako je vozač štetu prouzročio namjerno,
ako je šteta nastala zbog toga što je vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču bila poznata,
zbog alkoholiziranosti vozača ili pod utjecajem narkotika ili psihoaktivnih tvari ili ako se vozač nakon nesreće odbije podvrći
ispitivanju alkoholiziranosti ili utjecaja opojnih droga te drugih
opojnih sredstava
ako vozač napusti mjesto prometne nezgode u kojoj je netko
izgubio život ili je ozlijeđen

Zemljopisni opseg osiguranja
Teritorijalno more, unutarnje morske vode i unutarnje vode Republike Hrvatske.

Obveze osiguranika
Platiti premiju osiguranja o dospjeću i u cijelosti (ugovaratelj osiguranja),
Navesti istinite i potpune podatke prilikom ugovaranja police osiguranja te prijaviti svaku promjenu tijekom trajanja osiguranja (ugovaratelj osiguranja i
osiguranik),
Ne upravljati vozilom pod utjecajem droge ili alkohola ili drugih opojnih sredstava (osiguranik),
Upravljati vozilom samo uz potrebnu vozačku dozvolu (osiguranik),
Prijaviti bilo kakvu štetu na vrijeme i surađivati s osigurateljem radi rješavanja odštetnog zahtjeva (osiguranik).

Kada i kako platiti osiguranje
Ugovaratelj osiguranja plaća premiju odjednom prilikom ugovaranja osiguranja, ako se drugačije ne ugovori.
Premija se plaća u kunama. Moguće je ugovoriti plaćanje premije kroz akontaciju, dok će se konačan obračun izvršiti do isteka osiguranja.
Premija se smatra plaćenom onog dana kada je provedena u korist osiguratelja.
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Datum početka i završetka pokrića
Osigurateljno pokriće počinje po isteku 24.00 sata dana koji je u polici označen kao početak osiguranja,a prestaje po isteku 24.00 sata koji je u polici naveden
kao dan isteka trajanja osiguranja. Osiguranje traje za svaku pojedinu osobu sve dok se ona smatra putnikom.

Raskid ugovora
Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom temelju.
Otkaz se daje u pisanom obliku najkasnije 3 mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja.
Ako je ugovor sklopljen na rok dulji od 5 godina, svaka strana može nakon isteka tog roka uz otkazni rok od 6 mjeseci drugoj strani dati pisanu izjavu da
raskida ugovor.
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