
 



 



ЗАЩО PANTAENIUS ? 

Водещ европейски 
застраховател на лодки и яхти  

 

Kол център: 24-часов Сървис в 
случай на спешен случай 

Отлично обслужване, осигурено 
от истински експерти във водните 
спортове 

Мрежа от представителства по 
целия свят 



  



 



ЗАСТРАХОВКА КАСКО - ПРЕИМУЩЕСТВА 

Надеждна комплекса защита срещу всякакви рискове 
Покритие за всички рискове, на които е изложена застрахованата лодка 

или яхта по време на срока на застраховката. Включително щети в 

резултат на кражба, пожар, форсмажор, потъване, засядане, сблъсък 

или пиратство. 

Възстановяване без удръжки 
Ние ще договорим с Вас фиксирана застрахователна сума, която ще бъде 

възстановена в случай на пълно погиване без каквито и да е удръжки до 

реалната фактическа стойност, така че да можете да си позволите да 

придобиете отново еквивалентен плавателен съд.  

Ново за старо 
Ако Вашият плавателен съд е повреден и се нуждае от нови части за 

ремонт, частичната щета ще бъде покрита до договорената 

застрахователна сума без удръжки, до реалната фактическа стойност. 

Без франшиз за Вас 
Франшиз няма да бъде начисляван в случай на пълно погиване, кражба 

с взлом, транспортни щети, пожар, повреда на лични вещи и много други 

събития. 

Спасяване? Няма проблем! 

Разходите се покриват в неограничен размер без франшиз в случай на 

спасяване или отстраняване на останки.  

Ремарке и носачи 
Ремаркето и носачите, числящи се към оборудването на плавателния 

съд, са застраховани. 

Спешна помощ при повреда 
Разходи за помощ при спешни случаи, напр. теглене до най-близкия 

ремонтен сервиз или доставка на гориво и резервни части, се покриват 

до обща сума от 10 000 евро. 



Транспорт и съхранение 
Покриват се сухопътният и речен транспорт на Вашата яхта, както и 

процедурите по използване на рампа и/ или кран, съхранение през 

зимата, престоя за ремонт. 

Включени разходи за оглед 
Ако сте заседнали с вашата яхта, необходимите разходи за инспекция се 

покриват без допълнителни удръжки, независимо дали е установена 

някаква щета. 

Конструктивни и материални дефекти 
Щети, произтичащи вследствие на дефекти на конструкцията или 

материала, както и амортизацията в резултат на нормална употреба, се 

покриват изцяло в случай на застрахователен риск. Изключва се само 

щетата на пряко засегнатата част. 

Разходи за настаняване и обратно пътуване 
Ако яхтата е негодна за обитаване в резултат на застрахователно 

събитие, необходимите разходи за настаняване и обратно пътуване на 

шкипера (капитана), екипажа и гостите се възстановяват до сумата от 

5000 евро. 

ПО ИЗБОР: „MOTOR PROTECTION PLUS“ 

Техника 
Разширено застрахователно покритие специално за Вашата техника на 

борда (до десет годишно оборудване) срещу всички щети в резултат на 

материални, конструктивни и дори експлоатационни грешки. 

Неподходящо гориво - а сега какво?  
„Motor Protection Plus“ покрива дори зареждане с неподходящо гориво. 

Покритието включва също изпомпване и изхвърляне на гориво, 

почистване на горивната система и подмяна на горивото. 



  



 



ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 

Надеждна комплексна защита 
Покриват се телесни, материални и финансови щети. Това важи и за 

искове от членове на екипажа срещу, например, шкипера или други 

членове на екипажа. 

Задействана е спасителната система? Не се тревожете! 

В случай, че случайно задействате една от Вашите спасителни системи, 

напр. EPIRB или DSC, разходите, свързани с търсенето и съдействието, ще 

бъдат възстановени. 

Няма какво да вземете от виновника?  
Ако трето лице е виновно за повреда на Вашия плавателен съд, но 
не можете да възстановите никакви разходи, напр. поради 
несъстоятелност, условията на нашата застраховка гражданска 
отговорност ще ги покрият. 
 
 

Покритие по време на регата 
Нашата застраховка гражданска отговорност покрива стандартно 

рисковете при регата. 

Защита на шкипера 
С условията на нашата застраховка гражданска отговорност Вие сте 

автоматично застраховани и като шкипер на наета или чартирана 

моторна лодка или ветроходна яхта. 

 Допълнително спортно оборудване 
Покриват се също и щети, произтичащи от използването на малки 

лодки и оборудване за водни спортове, принадлежащи към 

плавателния съд. 

Замърсяване на водите 
Покриват се щетите, произтичащи, например, от замърсяване на 
водата, включително подпочвените води. 



ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА 

Покритие при практикуване на водни спортове 
Застрахователното покритие се предоставя в случаи на смърт или 

инвалидност в резултат на практикуване на водни спортове, 

включително и редица рискове, които не се покриват от общата 

застраховка злополука. 

Търсене и спасяване 
Разходите за търсене, спасяване по море и услуги за бърза помощ се 

покриват до 50 000 евро. 

Спешно лечение в чужбина 
Разходите за спешна медицинска помощ в чужбина се покриват до 

50.000 евро в Европа и до 100 000 евро извън Европа. 

Транспорт при връщане 
Транспортни разходи, необходими за връщане на яхти вследствие на 

инцидент, се покриват до 10 000 евро. 

Покритие за шкипер, екипаж и гости 
Шкиперът, екипажът и гостите са застраховани при лично ползване на 

яхтата, малките лодки на борда и оборудването за водни спортове, 

включително по време на регати, престой на сушата до 48 часа, чартъри, 

работа по време на съхранение на плавателния съд през зимата, както и 

процедури за наемане на рампа и/ или кран. 



ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА 

ШКИПЕР 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ЦЯЛ СВЯТ 

Годишното покритие важи за цял свят. 

КОМПЛЕКСНА ЗАЩИТА 
Освен телесни се покриват също и материални и финансови щети. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ 
Покриват се щети в резултат на използването на лодки, 

принадлежащи на плавателния съд, както и на оборудване 

за водни спортове. 

 

ЧАРТЪРНИ ЗАСТРАХОВКИ 
Нашите застрахователни пакети за Вашето безгрижно чартърно пътуване: Basic, Silver, Gold и 

Premium  

Освен това: Не се изисква потвърждение за обезпечение. Несъстоятелността и 

неплатежоспособността на агенцията или чартърната компания също могат да бъдат 

застраховани. 

 

  



 

Pantaenius Yachtversicherungen GmbH 

Номер от Търговския регистър: 189404 k - Търговски съд Виена • Номер от Единния регистър на 

операторите на лични данни: 2109590 • Идент. номер по ДДС: 4868 7504 

Детайли за застрахователния агент 

Pantaenius Yachtversicherungen GmbH е застрахователен агент/комплексен агент и е регистриран 

като такъв под номер 25139136 в бизнес информационната система на Австрия (GISA). Това 

вписване може да бъде проверено на www.gisa.gv.at / Pantaenius Yachtversicherungen GmbH е 
дружество, оторизирано да събира премии по полиците. 

Омбудсмани и надзорни органи 

В случай, че има различия в мненията между Вас и Pantaenius или между Вас и 

застрахователните брокери, работещи с продуктите на Pantaenius, то Вие можете да се обърнете 
към услугите на следната институция: 

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Stubenring 1, 1010 Wien, 

(Федерално министерство за дигитализация и икономика, «Щубенринг» 1, 1010 Виена) 

ww.bmdw.gv.at, както и към Арбитража за потребители, Mariahilfer Strasse 103/1/18,1060 Wien, 

www.verbraucherschlichtung.at («Мариахилфер Щрасе» 103/1/18, 1060 Виена) 

 

 

 

 

 

http://www.gisa.gv.at/

