
Kaj je zavarovano?
Kritje A: 

 popolna ali delna škoda, ki nastane na plovilu med plovbo, 
med mirovanjem, pri izvlačenju na obalo, pri splavitvi ter 
med manipulacijo in prenašanjem po kopnem zaradi: 
trčenja s plavajočim ali fiksnim predmetom, padca ali 
udarca predmeta, dotika dna, nasedanja, potopitve, viharja, 
neurja, toče, požara, eksplozije, direktnega udara strele, 
tatvine celega plovila ali delov plovila, ropa, piratstva, 
zlonamernih dejanj tretjih oseb in vandalizma.

Kritje B: 
 popolna ali delna škoda, ki nastane na plovilu med plovbo, 

med mirovanjem, pri izvlačenju na obalo, pri splavitvi 
ter med manipulacijo in prenašanjem po kopnem zaradi 
požara, eksplozije, direktnega udara strele, tatvine 
celega plovila ali delov plovila, ropa in piratstva.

Kritje C: 
 popolna škoda, ki nastane na plovilu med plovbo, med 

mirovanjem, pri izvlačenju na obalo, pri splavitvi ter med 
manipulacijo in prenašanjem po kopnem zaradi trčenja 
s plavajočim ali fiksnim predmetom, padca ali udarca 
predmeta, dotika dna, nasedanja, potopitve, viharja, 
neurja, toče, požara, eksplozije, direktnega udara strele 
in ropa.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
• Dodatno opremo plovila;
• razširitev meje plovbe;
• stroške dviganja potopljenega plovila oziroma odstranitve 

plovila po nalogu oblasti;
• plovilo med prevozom po kopnem;
• tekmovalna plovila.

Kaj ni zavarovano?
Zavarovanje ne krije škod ali stroškov: 

 zaradi naklepa ali hude malomarnosti, škod v zvezi z 
uporabo plovila za protipravna dejanja in med uporabo 
plovila izven zakonskih okvirov;

 zaradi običajnih vremenskih vplivov, zaradi plovbne 
nesposobnosti, izrabljenosti, dotrajanosti ali zapuščenosti 
plovila, kakor tudi ne škod, ki niso posledica nekega 
zavarovanega zunanjega dogodka;

 zaradi izgube časa in zaslužka;
 zaradi vojnih dogodkov, terorističnih dejanj, radiacije ali 

kontaminacije z radioaktivnostjo, kakršnegakoli kemičnega, 
biološkega, bio-kemičnega ali elektromagnet- nega 
orožja in škode zaradi stavk ter delovanja kakršnihkoli 
računalniških sistemov;

 zaradi vpliva alkohola ali mamil;
 ki nastanejo zaradi neprimernega sidranja ali priveza, 

zaradi pomanjkljivih ali dotrajanih vezi in/ali pomanjkljivega 
priveza;

 ki nastanejo zaradi nezadostne količine oziroma zaloge 
goriva pri motornih plovilih v plovbi, kot tudi ne okvare 
(strojelomne škode) pogonskega motorja, vijačne gredi, 
vijaka in drugih tehničnih naprav in aparatov ali strojnih 
delov;

 poškodbe ali izgube denarja, dragocenosti, vrednostnih 
papirjev, antikvitet, prtljage in osebnih predmetov.

Ali je kritje omejeno?
 Zavarovalne vsote in limiti kritja ter soudeležbe se 
opredelijo v zavarovalni pogodbi. 

 Kritje je omejeno z definicijami zavarovanih nevarnosti in 
v skladu z določbami zavarovalnih pogojev. Omejitve se 
predvsem nanašajo na stroške nastalih zaradi škodnega 
primera, na škode pri tatvinah, na škodah pri motorjih in 
petah motorjev, na škode pomožnih čolnov ter na škode 
tubusov gumenjakov, jader, tend, cerad in blazin. 

 Zavarovanec je pri vsakem škodnem dogodku soudeležen 
z odbitno franšizo, ki je navedena v zavarovalni polici. 

Transportno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija 
Produkt: Kasko zavarovanje vodnih plovil

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu. Povzetek ni prilagojen vašim individualnim 
potrebam in zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih 
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, v ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred sklenitvijo zavarovanja ali po 
njej). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za kasko zavarovanje vodnih plovil namenjenih športu in razvedrilu, v okviru katerega se zavaruje trup plovila z obvezno 
opremo in standardno vgrajeno opremo, pogonski motor in/ali jadra. 
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Kje je zavarovanje veljavno?
 Zavarovanje je veljavno na območju dovoljene plovbe plovila in teritorialnih meja plovbe, kot so navedena na polici.

Kakšne so moje obveznosti?
• Ob sklenitvi zavarovanja obvestiti zavarovalnico o vseh okoliščinah, za katere vem ali bi moral vedeti, te okoliščine pa bistveno vplivajo na 

oceno rizika saj je netočno navajanje ali prikrivanje podatkov vzrok za izgubo pravice do zavarovalnine ali prekinitve zavarovalne pogodbe;
• ob sklenitvi zavarovanja plačati zavarovalno premijo;
• v času zavarovanja ravnati s plovilom skrbno kot dober gospodar;
• izvesti vse razumne in potrebne ukrepe, da se škoda odvrne ali zmanjša;
• pisno obvestiti zavarovalnico o škodnem dogodku v roku treh dni po njegovem nastanku;
• prijaviti pomorsko nezgodo pomorskim oblastem, takoj ko je to možno, v primeru vloma, tatvine ali drugega kaznivega dejanja pa tudi pristojni 

postaji policije;
• izvesti vse pravne in druge ukrepe za zavarovanje vseh pravic proti osebam, odgovornim za škode, in na zahtevo zavarovalnice priskrbeti 

potrebne podatke in dokumente, ki so potrebni za ugotovitev vrste, vzroka, obsega in višine škode, posebno pa izjavo o odstopu pravic 
(cesijo) proti osebam, odgovornim za škodo saj v nasprotnem primeru lahko zavarovalnica zmanjša zavarovalnino za dokazano utrpelo 
škodo, kot posledico opustitve mojih dolžnosti;

• priskrbeti več ponudb ladjedelnic ali ustreznih delavnic za popravilo plovila, če to zahteva zavarovalnica;
• omogočiti delavcu zavarovalnice, da si ogleda škodo na zavarovanem plovilu, preden predam plovilo ali del plovila v popravilo;
• o popravilu nastale škode posvetovati se z delavcem zavarovalnice in upoštevati njegova navodila.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno, kreditno kartico ali preko UPN obrazca. Nadaljnje premije pa preko 
direktne obremenitve ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovalno kritje zavarovalnice se prične ob 00. uri tistega dne, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana premija 
ali prvi obrok, sicer pa ob 24. uri tistega dne, ko je premija ali prvi obrok plačan, če ni drugače dogovorjeno. Kritje zavarovalnice preneha ob 24. uri 
tistega dne, ki je v polici naveden kot dan izteka zavarovanja, če ni drugače dogovorjeno. 

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja ali je zavarovanje sklenjeno brez poteka (permanentna polica), lahko pisno odpovem pogodbo 
3 (tri) mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 (tri) leta, lahko pisno odpovem pogodbo po 
poteku tega obdobja, z odpovednim rokom 6 (šest) mesecev.


