VÝHODY POJIŠTĚNÍ
PANTAENIUS

Klid na duši,
který nikdy a nikde

nic neruší

Rádi vám připravíme cenovou nabídku!
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Vychutnejte si ten úžasný pocit,
když máte sjednané
to nejlepší možné pojištění!

Nabízíme pojištění šité na míru pro vaše

Plachetnice

Motorové jachty

Charterové plavby

Katamarány
a čluny

Superjachty

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte:
tel.: +420-602-667246
info@exclusive-yachts.cz
www.exclusive-yachts.cz/pojisteni
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Výhody

pojištění Pantaenius

Jak důležité pro vás
je mít pocit jistoty...
...být správně pochopen?
Při sjednávání pojištění Pantaenius budete jednat s odborníky na pojištění jachet,
nikoliv s anonymními agenty call centra. Díky tomu se můžete spolehnout, že dobře
rozumíme potřebám mořeplavců a majitelů motorových člunů. Dobře vám poradíme
a navíc vám dáme spoustu tipů, jak předcházet škodám, jak zajistit bezpečný provoz
lodi, jak postupovat při jejím zazimování atd.

...vědomí, že jste pojištěni u nejoblíbenějšího
poskytovatele pojištění lodí?
Naše pojištění využívá již více než 80 000 majitelů plavidel, kteří v nás vložili svou
důvěru. Staňte se i vy klientem naší pojišťovny a čerpejte výhody nejspolehlivějšího
pojištění na trhu. Podmínky našeho pojištění jsou jasné, spravedlivé a transparentní,
a proto pro vás bude snadné se rozhodnout, co přesně vám vyhovuje. Pro nás není nic
problémem.

...být finančně zabezpečený?
Pokud si svou jachtu pojistíte u naší společnosti, smluvíte si s námi částku, kterou od
nás obdržíte v případě totální škody. Pak už se nemusíte ničeho bát. Naše pojištění vás
ochrání před finanční ztrátou a případně vám umožní koupi nového, stejně kvalitního
plavidla.

...mít jistotu, že v nouzové situaci nezůstanete bez pomoci?
Jsme tu pro vás, kdykoliv nás budete potřebovat. V naléhavých případech se můžete
obrátit na naše odborníky 24 hodin denně. Jsme připraveni vám kdykoliv poskytnout
své rady a odborné zkušenosti, ale i kontakty našich 35 000 spolupracovníků z celého
světa. Ve vážných situacích jsme připraveni podniknout okamžité kroky k zabránění
dalších škod.

...ušetřit peníze?
Za desítky let svého působení na trhu pojištění jachet jsme načerpali jedinečné
zkušenosti s oceňováním plachetnic a motorových člunů. Nabízíme nejvýhodnější ceny
pojištění na trhu pro členy různých asociací vodních sportů, pro vybrané oblasti plavby
a pro celou řadu typů lodí. S námi můžete opravdu ušetřit.
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Havarijní pojištění plavidla
– vaše výhody
Spolehlivé všeobecné pojištění
Podmínky našeho havarijního pojištění zahrnují nejen pojištění
samotného plavidla, ale i jeho vybavení a příslušenství v případě
krádeže, požáru, zásahu vyšší moci, potopení, zaplavení, uváznutí
na mělčině, srážky, pirátství a jiných případů.
Pojistné plnění bez srážek
Dohodneme se s vámi na pevné pojistné částce, která vám bude
vyplacena v případě totální škody, a to bez jakýchkoliv srážek
zohledňujících skutečnou hodnotu pojištěného majetku.
To vám umožní koupi plavidla stejných kvalit.

€ €

Nové

Staré

Žádné další náklady pro vás
V případě totální škody, loupeže, škody při přepravě, požáru, zásahu
blesku, poškození osobního majetku a mnoha dalších událostí vám
nevzniknou žádné další náklady.
Nové za staré
Pokud je vaše plavidlo poškozené a jeho oprava se neobejde bez
nových dílů, můžete z pojištění Pantaenius čerpat náhradu částečných
škod až do výše dohodnuté pojistné částky. Pojistné plnění bude
vyplaceno bez srážek zohledňujících skutečnou hodnotu pojištěného
majetku.
Vytažení lodi? Žádný problém!
V případě nutnosti vytažení lodi či likvidace vraku zaručujeme
neomezené pojistné krytí bez dalších nákladů pro vás.
Náklady na technickou prohlídku
Pokud se svým plavidlem uváznete na mělčině, můžete z pojištění
čerpat náklady na nezbytnou technickou prohlídku bez dalších výdajů
pro vás a bez ohledu na to, zda bude shledáno nějaké poškození.
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Opuštění plavidla
Opuštění plavidla z důvodu ohrožení života nebo kritického stavu
fyzického zdraví bude považováno za předmět pojistného krytí,
pokud plavidlo nebude nalezeno do tří měsíců od této události.
Chyby konstrukce a vady materiálu
V případě pojistného nebezpečí bude pojištění Pantaenius plně
krýt následné škody vzniklé v důsledku chyb konstrukce nebo vad
materiálu, stejně jako opotřebení vzniklé běžným používáním.
Výjimkou jsou pouze škody na dílech, jichž se závada přímo týká.
Přeprava a skladování lodi
Pojistná ochrana zahrnuje pozemní a říční přepravu vašeho plavidla
včetně jeho vytažení a spuštění na vodu, uskladnění v zimním období,
pobyt v loděnici a v opravně.
Rychlá pomoc v nouzi
Náklady na pomoc v nouzových situacích, kryjící např. odtažení lodi
do nejbližší loděnice nebo dovezení paliva či náhradních dílů, jsou
hrazeny do celkové výše 5000 eur.
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Pojištění odpovědnosti za
– vaše výhody

€

škodu

Spolehlivé všeobecné pojištění
Pojištění kryje škody na zdraví a hmotné a majetkové škody vzniklé
kdekoliv na světě. Vztahuje se i na pojistné události členů posádky
(např. kapitána a dalších členů posádky).
Nenahradí vám třetí strana způsobené škody?
Pokud škodu na vašem plavidle způsobí třetí strana a vám se nepodaří
získat žádné odškodnění, např. v důsledku platební neschopnosti této
strany, bude škoda uhrazena z pojištění odpovědnosti vašeho plavidla.
Spustili jste záchranný systém? Žádné strachy!
Pokud omylem spustíte záchranný systém, např. EPIRB, nebo DSC,
pojištění Pantaenius pokryje související náklady na hledání plavidla
a poskytnutí pomoci.
Vyplatíme vás
V případě zabavení vaší jachty na příkaz úřadů zaplatí společnost
Pantaenius kauci až do výše 100 000 eur.
Pojištění kapitána
Podmínky pojištění odpovědnosti jachty automaticky zahrnují
i kapitána pronajatého nebo charterového motorového člunu nebo
plachetnice.
Plno zážitků z regat
Naše pojištění odpovědnosti standardně kryje i rizika spojená
s účastí na regatách.
Ochrana proti neoprávněným nárokům
Automatickou součástí pojištění je i krytí nákladů za obhajobu
v případě neoprávněných nároků třetích stran.
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Doplňkové sportovní vybavení
Předmětem pojistného krytí jsou i škody vzniklé v důsledku používání
člunů a vybavení na vodní sporty tvořících součást vašeho plavidla.
Znečištění vody
Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé např. v důsledku znečištění
vody včetně podzemní vody.
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Pobočky společnosti Pantaenius
Exclusive Yachts s. r. o.
Václavské náměstí 799/48 • 110 00 Praha 1 Česká republika
tel.: +420-602-667246 • info@exclusive-yachts.cz
www.exclusive-yachts.cz/pojisteni

Rakousko
Pantaenius Yachtversicherungen GmbH
Am Heumarkt 7 • 1030 Vienna
Tel.: +43 1 710 92 22 • Fax +43 1 710 92 22 13
monaco@pantaenius.com

Německo
Hamburg · Tel.: +49 40 37 09 10
yacht@pantaenius.com

Velká Británie
Plymouth · Tel.: +44 1752 22 36 56
info@pantaenius.co.uk

Monako
Monaco · Tel.: +377 97 70 12 00
info@monaco.pantaenius.com

Dánsko
Skive · Tel.: +45 97 51 33 88
info@pantaenius.dk

Španělsko
Palma de Mallorca · Tel.: +34 971 70 86 70
info@pantaenius.es

Švédsko
Malmö · Tel.: +46 40 20 66 60
info@pantaenius.se

Austrálie
Sydney · Tel.: +61-(0)2-9936 1670
info@pantaenius.com.au

USA
New York · Tel.: +1(914) 381-2066
Newport · Tel.: +1(401) 619-1499
Annapolis · Tel.: +1(443) 569-7995
usa@pantaenius.com

Pantaenius Yachtversicherungen GmbH
FN 189404 k HG Vídeň DVR 2109590 ATU 4868 7504
Údaje o pojišťovateli
Pantaenius Yachtversicherungen GmbH je pojišťovatel/vícenásobný agent zapsaný v rejstříku
zprostředkovatelů pojištění 990 pod číslem 101512G03.
Tyto údaje lze ověřit na http://versicherungsvermittler.bmwa.gv.at.
Pantaenius Yachtversicherungen GmbH má oprávnění vybírat pojistné.
Ombudsman a dozorčí orgány
V případě názorových neshod mezi vámi a společností Pantaenius, nebo mezi vámi a pojišťovateli
přebírajícími riziko pojistných produktů Pantaenius můžete využít služby následujícího orgánu:
Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien, www.bmwa.gv.at
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V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se vašeho pojistného
krytí nebo v případě zájmu o osobní cenovou nabídku volejte
na naše telefonní číslo

tel.: +420-602-667246
alebo pište na e-mail:

info@exclusive-yachts.cz
www.exclusive-yachts.cz/pojisteni

