Ubezpieczenie jednostek pływających „Na fali”
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Polska,
zezwolenie Ministra Finansów z 31 stycznia 1990, DMU-006-5-90				
Produkt: Na fali

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Produkt obejmuje ubezpieczenia z grupy 1, 6, 8, 9 i 12 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

√

X Produkt nie obejmuje ubezpieczeń obowiązkowych.

√

Przedmiotem ubezpieczenia:
1) CASCO jednostki pływającej – jest jednostka pływająca wraz z osprzętem, masztem oraz wyposażeniem oraz dodatkowy silnik (stały lub
przyczepny). Ochrona obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu,
zniszczeniu albo utracie jednostki pływającej, jej części, osprzętu lub
wyposażenia;
2) odpowiedzialności cywilnej (OC) członka załogi jednostki pływającej – jest OC tej osoby za szkody na osobie lub w mieniu powstałe
wskutek czynu niedozwolonego w związku z użytkowaniem jednostki
pływającej podczas żeglugi, w tym podczas postoju lub manewrowania na terenie przystani, a także postoju w stoczni remontowej (warsztacie naprawczym) oraz wodowania i podnoszenia z wody. Ochrona
obejmuje odszkodowanie za szkody rzeczywiste, a ponadto pokrycie
kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu
z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w celu ustalenia okoliczności
lub rozmiaru szkody oraz kosztów obrony sądowej w procesie prowadzonym na żądanie albo za zgodą Wiener TU S.A. Vienna Insurance
Group;
3) następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) członka załogi jednostki
pływającej – jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ochrona obejmuje
świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz świadczenie
z tytułu śmierci;
4) mienia osobistego członków załogi jednostki pływającej – są rzeczy
będące własnością członków załogi, znajdujące się na jednostce pływającej podczas pływania, postoju lub manewrowania. Ochrona obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu albo zniszczeniu mienia
w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego w ramach CASCO.
Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdego z ubezpieczeń
wchodzących w skład produktu. W CASCO suma ubezpieczenia powinna
odpowiadać wartości rynkowej jednostki pływającej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

!

!
!

!

!

!

Ochrona nie obejmuje m.in. szkód wyrządzonych:
1) umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego
lub osoby z którymi Ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe;
2) podczas kierowania jednostką pływającą przez Ubezpieczonego znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo
po użyciu środków odurzających;
3) podczas kierowania jednostką pływającą przez osoby nieposiadające
wymaganych uprawnień żeglarskich lub motorowodnych;
4) podczas eksploatacji jednostki pływającej bez wymaganych ważnych
dokumentów rejestracyjnych lub dokumentów bezpieczeństwa statku;
5) podczas użytkowania jednostki pływającej w sposób niezgodny z jej
przeznaczeniem;
6) podczas eksploatacji jednostki niewyposażonej w określone w dokumencie bezpieczeństwa środki ratunkowe lub asekuracyjne, środki
przeciwpożarowe oraz urządzenia i wyposażenie nawigacyjne oraz
z zakresu technicznego stanu bezpieczeństwa, chyba że brak takich
środków nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody;
7) w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (w rozumieniu definicji zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia);
8) wskutek nieprzestrzegania przepisów administracyjnych, w szczególności niestosowania się do znaków regulujących ruch na drogach wodnych.
Ochrona nie obejmuje również szkód nieprzekraczających 300 zł (ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie w ubezpieczeniu OC oraz szkód
w ramach ubezpieczenia NNW).
W ubezpieczeniu CASCO – ochrona nie obejmuje m.in. szkód:
1) w skuterach wodnych oraz w kutrach rybackich;
2) powstałych wskutek dewastacji przez osoby trzecie, jeżeli jednostka
pływająca znajdowała się poza pomieszczeniem lub poza miejscem dozorowanym;
3) w częściach zamiennych lub zapasowych;
4) polegających na awarii jednostki pływającej;
5) powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju, jeżeli przedmiot ubezpieczenia nie był zabezpieczony;
6) powstałych wskutek kradzieży w czasie transportu podczas postoju
w miejscach i na parkingach niestrzeżonych;
7) będących wynikiem nieprawidłowego mocowania jednostki pływającej
w czasie transportu lądowego, a także cumowania w miejscach niedozwolonych.
W ubezpieczeniu OC – ochrona nie obejmuje m.in. szkód:
1) powstałych w związku z użytkowaniem skutera wodnego lub kutra rybackiego;
2) finansowych;
3) poniesionych przez Ubezpieczonego lub wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom bliskim;
4) w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych;
5) powstałych wskutek wykonywania holowania, w tym również związanych z uprawianiem narciarstwa lub lotniarstwa wodnego;
6) będących wynikiem nieprawidłowego mocowania jednostki pływającej
w czasie transportu lądowego;
7) powstałych wskutek wad materiałów, wad konstrukcyjnych, błędów
projektowych lub wadliwego wykonawstwa, napraw lub własnych modyfikacji.
W ubezpieczeniu NNW – ochrona nie obejmuje następstw chorób lub stanów chorobowych oraz uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem lub
zabiegami leczniczymi i następstw tych uszkodzeń, a ponadto m.in. szkód
powstałych:
1) w związku lub wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
2) w związku z udziałem w bójce;
3) w związku popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez członka
załogi samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania
rozstroju zdrowia;
4) w wyniku wad materiałów, wad konstrukcyjnych, błędów projektowych
lub wadliwego wykonawstwa jednostki pływającej;
5) w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka.
W ubezpieczeniu mienia osobistego członków załogi jednostki pływającej
– ochrona nie obejmuje m.in. szkód:
1) powstałych wskutek przepięcia (szkód elektrycznych);

!

2) powstałych wskutek dewastacji przez osoby trzecie, jeżeli jednostka
pływająca znajdowała się poza pomieszczeniem lub poza miejscem dozorowanym;
3) polegających na awarii mienia osobistego elektronicznego lub elektrycznego.
Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium oraz na akwenach śródlądowych Polski, z włączeniem morskich wód wewnętrznych oraz pasa
morza terytorialnego o szerokości do 2 mil morskich od linii podstawowej wybrzeża.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
•
•

Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
Ubezpieczający i Ubezpieczony mają następujące obowiązki:
• na początku umowy ubezpieczenia:
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na pytania zadane przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group;
• w trakcie trwania umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o zmianach okoliczności, o które Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapytywało przed zawarciem umowy
ubezpieczenia;
- utrzymywać przedmiot ubezpieczenia w należytym stanie technicznym;
- przestrzegać wydanych przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zaleceń oraz usunąć w wyznaczonym terminie szczególne zagrożenie;
- zabezpieczać mienie przed kradzieżą z włamaniem w okresie użytkowania i w okresie wyłączonym z użytkowania;
- zabezpieczać mienie w czasie transportu lądowego;
• w razie zgłoszenia roszczenia:
- niezwłocznie powiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o powstaniu szkody;
- użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz zabezpieczyć możliwość
dochodzenia przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;
- nie dokonywać zmian w miejscu szkody, w tym zachować uszkodzone mienie i udostępnić je przedstawicielowi Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w celu przeprowadzenia oględzin;
- niezwłocznie powiadomić straż pożarną, policję lub inne służby, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych służb w miejscu jej powstania;
- przygotować na własny koszt zestawienie poniesionych strat i przekazać je do Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group;
- w ramach ubezpieczenia OC – bez uprzedniej pisemnej zgody Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nie uznawać ani zaspokajać roszczenia osoby uprawnionej
z umowy ubezpieczenia;
- w ramach ubezpieczenia NNW – starać się złagodzić skutki zdarzenia poprzez niezwłoczne uzyskanie pomocy lekarskiej i poddanie się zaleconemu leczeniu, uzyskać
dokumentację zawierającą diagnozę lekarską, zwolnić lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
W zależności od wyboru – jednorazowo albo w ratach. Wysokość składki i terminy jej zapłaty Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group potwierdza w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
•
•

Ochrona rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Ochrona kończy się:
• z upływem okresu, na który umowa ubezpieczenia jest zawarta;
• z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
• z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
• z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego;
• z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu na opłacenie raty składki wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty;
• z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia stanowiącej górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group;
• z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę;
• z dniem wystąpienia z umowy ubezpieczenia przez jedyną osobę, na której rachunek umowa jest zawarta.

Jak rozwiązać umowę?
•
•

Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group za potwierdzeniem
odbioru lub przesłane listem poleconym.
Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia NNW w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

