Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
kapitana i członków załogi jachtu morskiego
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Morskie
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w polisie oraz w ogólnych warunkach
kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich ustalonych uchwałą nr UZ/63/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2008 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia
8 listopada 2010 r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/430/2015 Zarządu PZU SA
z dnia 23 grudnia 2015 r. oraz uchwałą nr UZ/215/2018 Zarządu PZU SA z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą kapitana i członków załogi jachtu morskiego należy do działu II, grupa 2
załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Koszty niezbędnego leczenia za granicą, w czasie rejsu,
powstałe na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
za chorowania;
 nagłe zachorowanie (poza Polską) za które uważa się stan
chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu, wymagający
natychmiastowej pomocy lekarskiej;
 koszty leczenia za granicą polegające np. na udzieleniu
doraźnej pomocy lekarskiej lub pielęgniarskiej, zaleconych
przez lekarza, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji;
 zakup niezbędnych lekarstw lub środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza; transport, pobyt w szpitalu;
 suma ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą kapitana
i członków załogi w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego,
określona jest w polisie i wynosi maksymalnie równowartość
w złotych kwoty 20 000 USD w odniesieniu do każdego
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, którą się oblicza
według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu
zawarcia umowy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
 
zdarzeń ubezpieczeniowych, które nie zostały potwierdzone
przez armatora;
 
zabiegów fizykoterapeutycznych i rehabilitacyjnych;
 
pobytów w sanatoriach i uzdrowiskach;
 
leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia
stanu zdrowia umożliwiającego powrót na terytorium Polski;
 
leczenia spowodowanego zatruciem alkoholem, narkotykami;
 
operacji plastycznych;
 
szkód powstałych w okresie eksploatacji jachtu niezgodnej
z jego przeznaczeniem, bez ważnych dokumentów
bezpieczeństwa jachtu, uprawnień lub wskutek eksploatacji
niezgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy także np. za:
 szkody powstałe w stanie nietrzeźwości albo po użyciu
alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających;
 następstwa zachorowania osób na choroby tropikalne,
które nie podjęły szczepień zalecanych w rejonie żeglugi
podzwrotnikowej a podjęły żeglugę w tej strefie;
 ryzyka nie zgłoszone do ubezpieczenia;
 szkody, gdy polisa nie została opłacona;
 zdarzenia zaistniałe poza okresem ubezpieczenia;
 szkody lub roszczenia nie udokumentowane;
 koszty zwyczajowego leczenia za granicą;
 osoby nie stanowiące załogi w danym rejsie;
 na skutek wieku, zużycia, zgnicia lub korozji, zmian
konstrukcyjnych jachtu;
 szkody podczas udziału w regatach, wyścigach, zawodach
sportowych – chyba, że ochrona ubezpieczeniowa zostanie
rozszerzona o te ryzyka;
 szkody na skutek przechowywania na jachcie materiałów
i przedmiotów wybuchowych;
 szkody doznane przez pasażerów (odpowiedzialność
kontraktowa);
 szkody powstałe w wyniku działań wojennych, w stanie
wojennym i wyjątkowym, podczas wojny domowej,
zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów
i niepokojów społecznych;
 szkody powstałe w związku z konfiskatą, aresztem
bądź zatrzymaniem jachtu przez władze państwowe lub
żeglugowe;
 szkody powstałe wskutek aktu terroru i sabotażu;
 szkody powstałe w związku z oddziaływaniem energii
jądrowej, skażeniem radioaktywnym;
 wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego;
 usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego
przestępstwa lub samobójstwa;
 wskutek zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 
Zakres terytorialny żeglugi określony jest w polisie.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
– podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
– powinien najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
– podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w polisie.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty i trwa jeden rok, chyba że umowę
ubezpieczenia zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
– z ostatnim dniem okresu wskazanego w umowie;
– z chwilą wykreślenia jachtu z rejestru jachtów;
– z chwilą wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia jacht-casco za stratę całkowitą jachtu (konstruktywną albo rzeczywistą);
– z chwilą oddania jachtu w czarter bez uprzedniej zgody PZU SA – jeżeli umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej;
– z momentem zbycia przedmiotu ubezpieczenia jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia;
– z dniem wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
– w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
– w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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