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Ta dokument vsebuje kratek pregled ključnih informacij o zavarovalnem produktu kasko zavarovanja čolnov in jaht. 
Podrobne predpogodbene in pogodbene informacije najdete v zavarovalni polici, pripadajočih pogojih in drugi 
dokumentaciji, ki ste jo prejeli pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe ali ob sklenitvi. 

 
Vrsta zavarovanja 

Kasko zavarovanje čolnov in jaht je produkt, namenjen vsem pravnim in fizičnim osebam, ki želijo zavarovati čoln 
ali jahto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje čolnov in jaht 

 Kritje zavarovanja 

Ta produkt zagotavlja zavarovanje čolnov in jaht 
(plovil): 
✓ za primer vseh vrst škode kot posledice 
pomorske nesreče, slabega vremena, potopitve, 
prevrnitve, nasedlosti, požara, eksplozije, vlomne 
tatvine, kraje celotnega plovila, zloma jambora 
in/ali zloma jambora/jambornih križev, raztrganja 
premičnega in fiksnega vrvja, trčenja ali udarca s 
kakršnim koli trdim ali plavajočim predmetom, 
zlonamernih dejanj tretjih oseb, potresov in 
vulkanskega izbruha. 
 
Če je posebej dogovorjeno in navedeno v polici, 
lahko kritje po teh Pogojih vključuje: 
- zavarovanje osebnih stvari (prtljage), 
- zavarovanje prevoza plovila po kopnem, 
- zavarovanje plovila med najemom (čarter),  
- zavarovanje tveganja goljufije ali utaje plovila, ko 
je to oddano v najem (čarter),  
- zavarovanje pogonske škode. 
 
Zavarovalne vsote se določijo sporazumno skupaj z 
zavarovancem, odvisne so od vrednosti plovila in so 
opredeljene v zavarovalni polici. 
 

 Česa zavarovanje ne krije 

✗ škode, nastale zaradi namernega dejanja ali hude 
malomarnosti zavarovanca, 
✗ škode, nastale zaradi tihotapstva, nedovoljene 

trgovine, krivolova, prepovedane plovbe in podobno,  
✗ škode, nastale kot posledica zalivanja plovila z 
morsko vodo ali dežjem, medtem ko plovilo na 
privezu ni bilo zaščiteno s prekrivalom (cerado), 
✗ škode, nastale zaradi odsotnosti vzdrževanja, 

zanemarjanja, obrabe ali dotrajanosti plovila ali 
njegovih delov, 
✗ kraje sandolinov, jadralnih desk, vodnih koles, 

motornih vesp, gumenjakov in drugih podobnih plovil, 
✗ škode na plovilih, ki sodelujejo na treningih ali 

tekmovanjih z namenom doseganja najvišje hitrosti in 
najvišje povprečne hitrosti in/ali na ocenjevalnih 
vožnjah, 
✗ škode, ki izhajajo iz privezovanja na privezu, 

sidranja ali puščanja plovila brez nadzora na 
nevarnem in/ali neurejenem privezu, sidrišču, odprti 
plaži ali obali v času neplovbe.  
 
  

 Omejitve kritja 

! Zavarovalno kritje velja pod pogojem, da je plovilo 
vpisano v ustrezni ladijski dnevnik ali register, da 
ima veljavno dovoljenje za plovbo in/ali ustrezno 
potrdilo o sposobnosti za plovbo, da ga upravlja 
oseba, ki ima zahtevano potrdilo in/ali dovoljenje 
o usposobljenosti za upravljanje plovila, ter se na 
njem nahaja predpisano število članov posadke, ki 
imajo potrebna potrdila in dovoljenja za upravljanje 
plovila. 
! Ugotovljeno nadomestilo za nastalo škodo se 
zmanjša za dogovorjeno odbitno franšizo na način, 
določen v zavarovalni pogodbi in Splošnih pogojih. 
Odbitna franšiza se uporabi za posamezen škodni 
dogodek (izjemoma se uporabi v enkratnem znesku 
za vso škodo, ki jo povzroči slabo vreme med 
potovanjem med dvema zaporednima pristaniščema). 
 

 Zemljepisni obseg zavarovanja  
 

 Zavarovanje krije plovilo med plovbo v mejah 
plovbe, navedenih v dovoljenju za plovbo čolna ali 
vpisnem listu jahte. 
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 Kakšne so moje obveznosti 

• Plačevanje premije po dinamiki in v zneskih, kot je navedeno v zavarovalni polici (zavarovalec), 
• navajanje resničnih in popolnih podatkov pri sklepanju zavarovalne police (zavarovalec in zavarovanec), 
• obveščanje zavarovalnice o spremembah: 
- o okoliščinah, ki so lahko pomembne za oceno tveganja, in sicer v 14 dneh od seznanitve z okoliščinami, 
- o imenih ali naslovih v 15 dneh po njihovi spremembi, 
• varnostno ukrepanje za zmanjšanje morebitne škode pred škodnim dogodkom in v primeru škodnega 
dogodka (zavarovanec): 
- prijaviti kakršno koli škodo na plovilu najbližji pristaniški kapitaniji,  
- v primeru kraje ali drugega kaznivega dejanja to prijaviti policiji, 
• obveščanje zavarovalnice o nastali škodi v treh dneh po tem, ko jo zavarovanec ugotovi, in zagotavljanje 
vseh relevantnih informacij ob predložitvi dokumentacije, potrebne za obdelavo škode. 
 

 Kdaj in kako plačati zavarovanje 

Premijo je mogoče plačati v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovalne pogodbe ali v obrokih po dinamiki, 
določeni v zavarovalni polici. Če je treba premijo, skladno s pogodbo, plačati takoj po sklenitvi zavarovalne 
pogodbe, mora zavarovalec plačati premijo v 3 (treh) dneh po sklenitvi zavarovalne pogodbe. 
Način plačila je odvisen od izbranega prodajnega mesta. 

 Datum začetka in prenehanja kritja 

• Zavarovanje začne veljati ob 00.00 prvega dne in se konča ob 24.00 na zadnji dan, naveden v zavarovalni 
polici, razen če ni dogovorjeno drugače. 
• Če je v času poteka zavarovalnega obdobja plovilo v plovbi, v nevarnosti ali v pristaniškem zavetju, se 
zavarovanje podaljša do prihoda v prvo varno pristanišče (vendar ne dlje od namembnega pristanišča), pod 
pogojem, da je zavarovanec o tem nemudoma obvestil zavarovalnico in se strinja, da plača doplačilno premijo, 
ki mu jo ob tej priložnosti določi zavarovalnica. 
• Pri zavarovanju, sklenjenem za eno leto ali več, se obojestranske obveznosti in pravice iz zavarovalne 
pogodbe podaljšajo za 30 (trideset) dni (čakalni rok-respiro rok), razen če: 
1. zavarovalnica pred iztekom tekočega leta zavarovanja obvesti zavarovalca o izteku zavarovanja in določi 
krajši čakalni rok ali ga ukine, 
2. zavarovalec pred iztekom zavarovanja poda izjavo zavarovalnici, da se ne strinja s takšnim podaljšanjem. 
• Če se v obdobju respiro roka zgodi zavarovani dogodek, ki je predmet poteklega zavarovanja, obveznost 
zavarovalnice za nadomestilo škode ostane samo, če zavarovalec do izteka roka plača premijo za celotno 
naslednje leto zavarovanja. 

 

 Razdrtje pogodbe  
 
Če ni drugače dogovorjeno, preneha zavarovalna polica veljati z datumom izteka zavarovalnega obdobja. 

 

 

 


