Doplňkové připojištění proti krádeži lodí
I.
Všeobecné ustanovení
Připojištění se vztahuje na možné odcizení a ztrátu lodi po dobu jízdy na vodě. Spoluúčast pro případ
odcizení lodí je v tomto případě 20% z pořizovací ceny lodí. Tímto připojištěním se mění podmínky
plnění obsažené v půjčovním řádu v bodě „Poškození a ztráta vybavení“. Při ztrátě kánoe, kajaku a
jiného vybavení nebo v případě jeho poškození, kdy se nevyplatí loď zpravovat, účtujeme náhradu
v případě připojištění, proti ztrátě nebo poškození, pouze ve výši 20% hodnoty vybavení. Toto
připojištění se nevztahuje na ztrátu nebo poškození lodi v případě, že bude nájemce sjíždět v místě,
kde je sjíždění zakázáno nebo kdy Řád plavební bezpečnosti zakazuje jízdu malých plavidel. Např.
v případě zvýšeného povodňového stavu.
II.
K tomu pronajímatel
Poskytne nájemci k zapůjčeným lodím i ocelové lanko se zámkem. Poučí pronajímatele jak jednotlivé
lodě provléknout a uzamknout.
III.
K tomu nájemce
Odchází-li od lodí a nechává je na břehu bez dohledu, zajistí lodě provlečením ocelovým zámkem za
pevné součásti lodi (lavičky, příčky, v případě kánoe samba i za plastová ucha) a za pevný bod na břehu.
Jako pevný pod je možno použít ocelový kruh, sloup vyšší než 1,5 m, nebo strom o průměru kmenu 5
a více cm. V případě skupiny 8 a více lodní již stačí provlečení všech lodí do jednoho balíku. V tomto
případě však musí být lodě nejméně 1 m nad hladinou řeky a 20m od řeky, aby v případě vzedmutí
hladiny, které může, vzniknou byť jen manipulací na některém jezu proti proudu řeky, nemohlo dojít
k samovolnému odnesení lodí.
Pojištění se vztahuje pouze na krádež lodí (kánoí, kajaků nebo raftů), nevztahuje se na pádla, vesty,
barely apod.
V případě krádeže je nezbytné nahlásit pojistnou událost policii ČR a sepsat s nimi protokol. Kopii
protokolu předáte zástupci Půjčovny lodí.
Cena doplňkového připojištění proti krádeži lodí je 10 % z ceny zapůjčení lodí.
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