Pojištění pro členy ČSJ
Pro členy Českého svazu jachtingu připravila
společnost REsPEct ve spolupráci s ČsJ speciální
balíček pojištění za velmi výhodných podmínek.
Pro koho je pojištění určeno? Pojištění je určeno všem členům Českého svazu jachtingu.
Na co se balíček pojištění vztahuje? Pojištění jachet nabízíme pro lodní třídy všech plavidel. Pojištění je možno
sjednat v dále uvedeném rozsahu
Základní pojištění
•

Pojištění odpovědnosti z provozu jachty

Doplňková pojištění
•

Pojištění jachty – kasko pojištění a pojištění přepravy lodě na místo závodu

•

Pojištění motorových vozidel – povinné ručení, havarijní pojištění

•

soukromá pojištění - pojištění domácností, bytů a rodinných domů; penzijní připojištění, životní pojištění

Jaká je územní platnost pojištění?
Pojištění jachty - Česká republika / Evropa
Pojištění motorových vozidel - Česká republika / Evropa
soukromá pojištění - Česká republika
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Zvláštní nabídka na pojištění odpovědnosti z provozu
jachty a další pojistné produkty s výraznými slevami.
Podmínky pojištění
Pojištění odpovědnosti z provozu jachty
Rozsah pojištění

Pojistná částka v EUR

Pojištění odpovědnosti za škody
na majetku a zdraví a následných finančních škod

2.500.000

Roční pojistné v EUR
Plachetnicové jachty

Motorové jachty

2

25

do 50 PS

50

do 35 m2

32

do 100 PS

70

2

do 50 m

39

do 150 PS

115

do 100 m

2

50

do 300 PS

210

2

70

nad 300 PS

300

do 25 m

do 150 m

do 200 m

115

nad 200 m2

210

2

Možnost slevy

Při současném sjednání havarijního pojištění bude na pojištění odpovědnosti za škody
poskytnuta sleva 20%.

Havarijní pojištění jachty
Roční pojistné v % z pojistné částky
Spoluúčast při každé
pojistné události v EUR

Plachetnicové jachty

Motorové jachty

350

1,6 %

1,7 %

700

1,3 %

1,5 %

1.500

1,2 %

1,4 %

3.500

1,1 %

1,3 %

Rozsah krytí

Náklady na
odstranění vraku

Pojištění kryje poškození nebo ztrátu
•
během nakládky a vykládky
•
během veškeré pozemní přepravy
•
během spouštění na vodu a vyzvedávání na pevninu
•
během letního i zimního uložení plavidla
•
následkem lodní nehody, zemětřesení, výbuchu sopky či jiných přírodních
katastrof
•
následkem krádeže nebo krádeže vloupáním a loupeže
•
následkem požáru, úderu blesku, exploze
Jsou pojištěny do výše 20% pojistné částky, maximálně 10.000 EUR

Kontakty na regionální
zastoupení najdete na
www.respect.cz
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Pojištění motorových vozidel
•

Havarijní pojištění – 30% sleva z běžného pojistného

•

Povinné ručení – 50 - 70% sleva z běžného pojistného; varianty pojištění: Standard (35/35 mil. Kč) nebo
Nadstandard (54/54 mil. Kč)

Soukromá pojištění
•

Pojištění domácností, bytů a rodinných domů – 30% sleva z běžného pojistného

•

Penzijní připojištění, životní pojištění – speciální podmínky

Co je potřeba ke sjednání pojištění doložit
•  dotazník k příslušnému produktu včetně příloh
Kontakt
Mgr. Jitka Gebarowská
broker-asistent
tel.: +420 227 200 111
mobil: +420 734 423 954
fax: +420 227 200 101
e-mail: jitka.gebarowska@respect.cz

Kontakty na regionální
zastoupení najdete na
www.respect.cz

