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Na vodu bez starostí



Na vodu bez starostí

V posledných rokoch u nás výrazne rastie počet záujemcov 
o rekreačnú plavbu malými plavidlami, a to nielen na sloven
ských vodných cestách, ale aj v zahraničí.
Vychádzame v ústrety tomuto trendu a ponúkame naše služ
by v poistení jácht, plachetníc, motorových člnov, gumených 
člnov s motorom a iných plavidiel, ktoré slúžia na individuál
nu rekreáciu.
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Poistenie malých 
plavidiel používaných 
na rekreačné účely
Vaše rekreačné plavidlo a veci po
sádky ochránime pred rôznymi 
rizikami.

Havarijné poistenie 
malých plavidiel sa vzťahuje na plavidlá určené 
na nekomerčné rekreačné využitie s dĺžkou do 24 
metrov, na palube ktorých sa nachádza najviac 12 
osôb – motorové člny, jachty, plachetnice a gumené 
člny s motorom, ktoré sú registrované pod slovenskou 
vlajkou a nie sú staršie ako 10 rokov.

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s mož
nosťou ročného, polročného alebo štvrťročného 
poistného obdobia. 

Naše poistenie 
kryje najčastejšie 
riziká, ktoré môžu 
poškodiť vaše 
plavidlo vrátane 
jeho vybavenia.
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Škody kryté poistením
•	 Najčastejšie riziká, ktoré môžu plavidlo poškodiť, 

napr. havária (náraz alebo stret plavidla, potopenie 
plavidla), krádež plavidla, krádež prívesných mo
torov pri dodržaní požadovaného zabezpečenia, 
vandalizmus, živelné udalosti, výbuch, požiar.

•	 Poistením je krytý aj pomocný čln, technické a pla
vebné vybavenie plavidla, osobné veci osôb, ktoré 
užívajú plavidlo, tiež príves určený na prepravu 
plavidla, ak je takéto poistenie dojednané.

•	 Poistné krytie sa vzťahuje aj na pozemnú prepravu 
plavidla vrátane nehody dopravného prostriedku, 
ktorým je plavidlo prepravované.

Územná platnosť poistenia
Klient si može vybrať z viacerých ponúkaných územ
ných platností poistenia.

Poistné
Výška poistného závisí od typu plavidla, od jeho pois
tnej sumy, zvolenej spoluúčasti a územnej platnosti. 
Poistné je možné platiť štvrťročne, polročne alebo 
ročne.
Pri bezškodovom priebehu poskytujeme v havarij
nom poistení malých plavidiel bonus až do výšky 15 % 
z ročného poistného.

Ako potvrdenie o poistení vydáme klientovi tzv. 
Modrú kartu (Blue Card) v slovenskom, anglic
kom, chorvátskom a talianskom jazyku.

Modrá karta
je dokladom o spoľahlivosti a kvalite medziná
rodne rešpektovaného poistenia Allianz.
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Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú malým plavidlom

Poistenie sa vzťahuje na plavidlá určené na neko
merčné rekreačné využitie s dĺžkou do 24 metrov, 
na palube ktorých sa nachádza najviac 12 osôb 
– motorové člny, jachty, plachetnice, gumené člny 
s motorom, vodné skútre a obývacie člny (hausbóty). 
Povinnosť uzavrieť si toto poistenie vyplýva zo zákona 
č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej vodnej plavbe 
v platnom znení.

Škody kryté poistením
•	 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

malým plavidlom sa vzťahuje na škody na živote 
alebo zdraví osôb, na spôsobené materiálne škody  
(na inom plavidle, prístavnom zariadení a pod.) 
a ušlý zisk.

Výšku krytia si klient môže zvoliť v sume 500 000 EUR 
alebo 1 000 000 EUR. 

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s mož
nosťou ročného, polročného alebo štvrťročného 
poistného obdobia. 

Územná platnosť poistenia
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nasta
nú na vnútrozemských vodách Slovenskej republiky, 
na vnútrozemských vodách Európy vrátane Stredo
zemného a Jadranského mora.

Poistné závisí od typu plavidla a zvolenej výšky pois
tného krytia.
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Prečo si poistiť plavidlo 
u nás
•	 atraktívna územná platnosť,
•	 poistné plnenie za lodnú skrutku poškodenú 

poistnou udalosťou nie je u nás podmienené inou 
škodou na plavidle,

•	 v prípade potreby poskytneme pomoc prostredníc
tvom siete dcérskych spoločností Allianz vo svete,

•	 poistnú udalosť môžete pohodlne nahlásiť telefo
nicky, ako aj na www.alianzsp.sk,

•	 Allianz – Slovenská poisťovňa je overenou zárukou 
kvality a sily.

Trend TOP Poisťovňa roka 2010
Ocenenie za mimoriadne podnikateľské výsledky 
potvrdzuje silu a stabilitu poisťovne Allianz  Sloven
ská poisťovňa.
Zlatá minca
Každoročný víťaz súťaže nadštandardnej kvality pro
duktov, ktoré sú hodnotené nezávislými odborníkmi 
finančného sektora.
EUROMONEY: najúspešnejší poisťovateľ v strednej 
a východnej Európe za rok 2009.
Ocenenie Najlepšia poisťovňa (v rámci skupiny) 
v prístupe k likvidácii poistných udalostí, produktom 
a inováciám v produktovom portfóliu.





Allianz  Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka: 0800 122 222

Poistnú udalosť môžete rýchlo a pohodlne nahlásiť 
na telefónnych číslach:
0850 122 222 v sieti TCom,
0902 122 222 v sieti TMobile,
0917 122 222 v sieti Orange,
+421 2 496 15 666 zo zahraničia
(pondelok – nedeľa, v čase 7.00 – 21.00 hod.) 20
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