Pojištění PADI pro potápěčská střediska - pojištění
právní odpovědnosti pro potápěčská střediska,
kluby, školy a potápěčská plavidla
Doklad s informacemi o pojistném produktu
Pojišťovna IDA Insurance Limited je zapsaná na Maltě a je oprávněná úřadem Malta Financial
Services Authority provádět pojišťování podle zákona o pojišťování z roku 1999.

Společnost: IDA Insurance Ltd

Produkt: Pojištění PADI pro potápěčská střediska

Kompletní informace o produktu získáte ještě před podpisem smlouvy (ale i po jejím uzavření) v materiálech o všech druzích pojištění.
Měli byste si pečlivě přečíst pojistné podmínky, termíny platnosti a plnění a tyto informace si uložit na bezpečném místě tak, abyste se
k nim mohli vrátit v případě vzniku nároku na pojistné plnění a potřeby takový nárok uplatnit.

O jaký druh pojištění se jedná?

Toto pojištění se vztahuje na pojištěnce uvedené v pojistné smlouvě a zahrnuje právní náklady a odpovědnost vůči třetím stranám

Co je pojištěno?
Část 1: Právní výlohy
✓ Právní podpora a úhrada právních nákladů včetně
odborných posudků souvisejících s trestním a
občanskoprávním řízením souvisejícím s aktivitami
vašeho služeb potápěčského střediska
Část 2: Odpovědnost vůči třetím stranám
✓ Zahrnuje částky, které jste právně odpovědni
zaplatit třetím stranám, které utrpěly tělesné
zranění nebo poškození majetku následkem aktivit
vašeho poskytování služeb vašeho potápěčského
střediska – to znamená při službách souvisejících
s potápěčskými aktivitami, včetně:
✓ poskytování rad a instrukcí při rekreačním a
profesionálním potápění
✓ služeb souvisejících s organizováním,
dozorem, doprovodem nebo průvodcovstvím
zajišťovaným potápěčskými instruktory,
asistenty instruktorů nebo průvodci pracujícími
pod vodou
✓ tpoužívání kompresoru pro dýchací plyn nebo
jiného potápěčského vybavení, které jste právě
vy oprávnění používat
✓ pronájmu potápěčské výbavy
✓ údržby a oprav potápěčské výbavy – za
předpokladu, že jste oprávnění takové služby
poskytovat
✓ Hledání a záchrana ztraceného potápěče v
zemi provozování potápění (toto platí pouze v
případě, že je pojištění rozšířené o úhradu akcí
při hledání a záchraně)
Část 3: Potápěčské riziko pro klienty potápění „na
zkoušku“
✓ Zdravotní výdaje v zemi nehody
Část 4: Potápěčské riziko pro studentské klienty
✓ Zdravotní výdaje v zemi nehodyt

Co není pojištěno?
Část 1: Právní výlohy
³ Nárok oznámený pojistitelům později než během 180
dnů od pojistné nehody
³ Výdaje a výlohy vzniklé před písemným souhlasem
pojistitele s pojištěním
³ Pokuty nebo nároky vznesené proti pojistitelům
³ Nároky vzniklé z nečestného jednání nebo hrubého
chování pojištěnce.
³ Žádost o soudní přezkum
Část 2: Odpovědnost vůči třetím stranám
³ Odpovědnost zaměstnavatele
³ Majetek vlastněný pojištěncem nebo v péči, úschově
nebo pod kontrolou pojištěnce
³ Pokuty nebo náhrady škod související s nějakou represí
³ Ublížení na zdraví nebo onemocnění nebo ztráta či
poškození majetku způsobeného prodejem jakéhokoliv
zboží z potápěčského obchodu
³ Nároky vzniklé z titulu vlastnictví a provozu silničního
vozidla nebo letadla pojištěncem nebo jménem
pojištěnce
³ Nároky vzniklé z titulu jakéhokoli plovoucího plavidla
– jestliže bylo zakoupené připojištění „Včetně
potápěčského člunu“
Část 3: Potápěčské riziko pro klienty potápění „na
zkoušku“
³ Potápěčská činnost, která není součástí rekreačního
ponoru na zkoušku
³ Potápění hlouběji než 15 metrů
³ Předchozí zdravotní stavy
³ Těhotenství a jeho následky
Část 4: Potápěčské riziko pro studentské klienty
³ Potápěčská činnost, která se neprovádí jako součást
kurzu rekreačního potápění.
³ Předchozí zdravotní stavy
³ Těhotenství a jeho následky
³ Technické potápění

Existují nějaká omezení pojištění?
! Osoba ve věku 75 let nebo starší, jestliže před
zahájením potápěčských aktivit neposkytla certifikát
“způsobilosti k potápění”(Fit-to-Dive)
! Pojištění se vztahuje pouze na potápěčská střediska
a rezorty zaregistrované u PADI
! tělesná zranění, právní odpovědnost nebo výlohy
vzniklé trestním jednáním pojištěnce
! nároky vznesené v případě události vzniklé na
základě neoznámení nějaké podstatné skutečnosti
! hrubá nedbalost
! tělesná zranění, právní náklady nebo výlohy vzniklé
při politických nepokojích nebo terorismem

Kde všude jsem pojištěn?
✓ Část 1: Právní výlohy: toto pojištění zahrnuje celosvětově jakýkoli nárok vznesený ve všech právních
systémech kromě Spojených států amerických nebo Kanady
✓ Část 2: Odpovědnost vůči třetím stranám: toto pojištění zahrnuje celosvětově jakýkoli nárok vznesený ve
všech právních systémech kromě Spojených států amerických nebo Kanady. Rozšíření pojištění na hledání
a záchranu se poskytuje pouze v rámci země provozu.
✓ Část 3: Celosvětová platnost pojištění
✓ Část 4: Celosvětová platnost pojištění

Jaké jsou mé povinnosti?
• Sdělit pojistiteli všechny podstatné skutečnosti. Podstatná skutečnost je taková, která zřejmě ovlivní
poskytované pojištění
• V případě nehody, kvůli které by mohl vzniknout nárok na pojistné plnění, informujte o tom pojistitele písemně
• Nepřipouštějte odpovědnost a nenabízejte ani neslibujte platbu nebo odškodnění
• V případě požadavku na pojistné plnění poskytněte všechny informace a pomoc, jakou může pojistitel požadovat
• Splňte všechny termíny stanovené pojistitelem nebo soudem nebo zákonem oprávněným úřadem

Kdy a jak mám zaplatit?
Pojistné se platí on-line, když si kupujete pojištění.

Kdy začíná a končí platnost pojištění?
Jestliže bylo zaplaceno pojistné, pojištění vstupuje v platnost v 00:00 hod. dne uvedeného v pojistné smlouvě.
Pojištění trvá po dobu jednoho roku ode dne zahájení jeho platnosti a automaticky končí v den jeho vypršení
(expiry date) uvedený v pojistné smlouvě.

Jak mohu zrušit smlouvu?
Máte právo zrušit smlouvu během 14 dní od zahájení platnosti pojištění, a, v případě, že jste dosud neuplatňovali
žádný požadavek úhrady a ještě jste necestovali, ani se nepotápěli, bude vám pojistné vrácené v plné výši.
Oznámení o zrušení pojištění se musí oznámit písemně tak, jak je to uvedeno v pojistných podmínkách.
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