F.I.C.C. – POISTENIE ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI
PRE KEMPINGOVÉ AUTOMOBILY
„CAMPING CARD INTERNATIONAL (CCI)“ 2015
Táto poistná zmluva kryje až do výšky nižšie uvedeného poistného sumy, za ktoré sa poistenec stáva zákonne
zodpovedným v súvislosti s pohľadávkami, ktoré vznikli na základe ujmy na tele alebo na základe choroby (so
smrteľnými následkami alebo bez nich), ktoré utrpeli osoby alebo veci počas doby platnosti poistenia v dôsledku
nehody počas neprítomnosti poisteného v jeho obydlí kvôli kempovaniu/karavaningu alebo pobytu v prenajatom
ubytovaní alebo v hoteli. Táto neprítomnosť predstavuje časové obdobie trvajúce od momentu opustenia obydlia
z dôvodu kempovania/karavaningu alebo pobytu v prenajatom ubytovaní alebo v hoteli až do opätovného návratu
do obydlia.
Ako „poistený“ sa chápe: každý člen / každá členka klubu alebo združenia, ktorý / ktorá sa pripojil / pripojila ku
kempingovému oddeleniu Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning AISBL, ako
aj jeho manželka/manžel, ktorá/ktorý je majiteľkou/majiteľom platného preukazu Camping Card International (CCI),
ako aj akákoľvek osoba, ktorá s ňou/s ním cestuje za účelom kempingu v tom istom osobnom automobile.
Maximálny počet poistených osôb v rámci jedného preukazu CCI predstavuje jedenásť (11) ľudí.
Rozumie sa a je tiež dohodnuté, že až jedenásť (11) osôb, ktoré cestujú spolu v jednej osobnom automobile, ako
aj skupiny do jedenásť (11) cyklistov, ktorí cestujú spolu a absolvujú rovnakú trasu, požívajú výhody poistnej
ochrany.
Ďalej je dohodnuté, že v prípade, ak jeden z členov musí svoju dovolenku dočasne prerušiť a odcestovať domov,
môže kempingový preukaz prenechať ostatným svojim spolucestujúcim. V takomto prípade platí rovnaká poistná
ochrana, ako keby bol držiteľ preukazu CCI na mieste prítomný.
Rozumie sa a je dohodnuté, že ostatní členovia kempingového oddelenia členských združení, ktoré sa pričlenili k
F.I.C.C., sa chápu v prípade nižšie uvedeného odškodnenia ako tretie osoby.
Doba platnosti
Doba platnosti tejto poistnej zmluvy sa vzťahuje na nároky, ktoré vzniknú v rámci všetkých vystavených preukazov
CCI, ktoré sú vo vlastníctve členov klubu do dátumu vypršania tejto zmluvy. Všetky nároky budú spracované
v súlade s poistnými podmienkami, ktoré platia v roku, keby bol preukaz Camping Card International vystavený.
Kde preukaz platí
Po celom svete.
Jurisdikcia
Vylúčené z tohto poistenia je uplatnenie právnych predpisov, ako aj všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti
s poistným nárokom, ktorý vznikne v Spojených štátoch amerických a v Kanade alebo na výsostných územiach,
kde platí americké/kanadské právo.
PODMIENKY
Odškodnenie
Poistná suma nesmie prekročiť:
EUR 1 800 000 v prípade ujmy na tele alebo choroby a v prípade vecných škôd vzťahujúcich sa na nehodu alebo
v prípade sérií nehôd, ktoré vyplývajú z jednej a tej istej udalosti;
Neobmedzene na všetky nehody ako celky spôsobené počas trvania platnosti zmluvy;
EUR 66 000 len pre ujmy na tele spôsobené nehodou alebo sériou nehôd, ktoré vyplývajú z jednej a tej istej
udalosti, ktorá súvisí so surfovaním na vode alebo na súši alebo s malým bezmotorovým plavidlom, ktoré je dlhé
maximálne 5 metrov a ktorú spôsobil poistenec.

-2Vylúčenie
Táto zmluva nekryje zákonnú zodpovednosť za:
1)

ujmu na tele alebo chorobu alebo vecné škody, ktoré sú spôsobené:

a)

prostredníctvom priamo alebo nepriamo mechanicky poháňaných vozidiel všetkých druhov, s výnimkou
motorizovaných/samohybných kempingových vozidiel a karavanov, pokiaľ sú tieto vozidlá používané tak, že
nevyžadujú poistnú ochranu v rámci dopravného zákona alebo poistenej ochrany povinného poistenia;

b)

priamo alebo nepriamo vzdušnými dopravnými prostriedkami, loďami, člnmi, s výnimkou surfovacích dosiek
alebo inými nemotorizovanými vozidlami všetkého druhu, ktorých dĺžka neprekračuje 5 metrov, ako aj
prostredníctvom prác realizovaných zo strany poisteného člena alebo na jeho poverenie alebo prác
realizovaných zo strany poisteného klubu alebo združenia;

c)

otrávením potravín alebo nápojov alebo prítomnosťou cudzích alebo škodlivých organizmov v potravinách
alebo nápojoch;

d)

znečistením ovzdušia, vody alebo pôdy, s výnimkou prípadu, kedy je možné dokázať, že toto znečistenie je
dôsledkom bezprostredného špecifického a stanoviteľného incidentu, ku ktorému došlo počas platnosti
poistnej zmluvy;

e)

POZNÁMKA K VYLÚČENIU VOJNY A TERORIZMU

Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia v rámci tohto poistenia alebo akejkoľvek poznámky k tejto
problematike je stanovené, že toto poistenie vylučuje stratu, poškodenie, náklady a výdavky akéhokoľvek
druhu, ktoré súvisia priamo alebo nepriamo s nižšie uvedenými informáciami bez ohľadu na akýkoľvek dôvod
alebo na akúkoľvek udalosť, ktorá súčasne alebo v inom poradí prispela k strate:
Vojna, invázia, činy vzťahujúce sa na moc zahraničného nepriateľa, nenávisť (s rovnakou platnosťou, či bola
vyhlásená vojna alebo nie), občianska vojna, vzbura, revolúcia, odboj, vojenská moc alebo protiprávne
prevzatie štátnej moci alebo
2) Akýkoľvek akt terorizmu
1)

V súvislosti s touto poznámkou znamená akt terorizmu konanie – vrátane, avšak nie obmedzene za použitia sily
a/alebo pod hrozbou násilia zo strany osoby alebo skupiny osôb, ktorá koná buď sama, alebo z poverenia
akejkoľvek organizácie alebo v spojitosti s ňou alebo s vládou, pričom je úplne jedno, či je to z politických,
náboženských, ideologických alebo podobných dôvodov, vrátane úmyslu ovplyvniť akúkoľvek vládu a/alebo
verejnosť alebo časť tejto verejnosti ohroziť.
Poznámka zahŕňa aj vylúčenie straty, poškodenia, nákladov a výdavkov akéhokoľvek druhu, ktoré sú priamo alebo
nepriamo vyvolané prostredníctvom alebo v spojení s akýmkoľvek skutkom týkajúcim sa kontroly, prevencie,
potlačenia alebo akéhokoľvek druhu, ktorý má súvis s vyššie uvedenými bodmi (1) a/alebo (2)
Ak poisťovateľ neoprávnene tvrdí, že na základe tohto vylúčenia nie sú týmto poistením kryté akékoľvek straty,
poškodenia, náklady alebo výdavky, je povinnosťou poistencov dokázať opak.
V prípade, že časť tejto poznámky (klauzuly) bude považovaná za neplatnú alebo nepresaditeľnú, zostáva jej
zvyšok v plnom rozsahu platným.
f)

ujma na zdraví alebo choroba alebo vecné škody na osobe, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené
prostredníctvom alebo v dôsledku organizovania hromadných podujatí akéhokoľvek druhu, na ktoré sa
vyžaduje vstupné. (Toto však nevylučuje malé zábavné súťaže alebo spoločenské automobilové preteky
kempingových vozidiel alebo obytných automobilov);

g)

priamo alebo nepriamo počas lyžovania.

2)

Ujma na zdraví alebo choroba alebo vecné škody na osobe v dôsledku a v priebehu jej zamestnania
poskytovaného držiteľom preukazu Camping Card International, pokiaľ je s držiteľom preukazu Camping Card
International uzatvorená pracovná zmluva alebo zmluva o výcviku učňov.

3)
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dohľadom, ochranou alebo kontrolou.

4)

Skutky akéhokoľvek druhu spáchané poistencami so zlomyseľným zámerom, ako napríklad:

a)
b)
c)
kábloch.
5)

škody na pôde alebo úrode spôsobené pošliapaním alebo rozložením stanu;
bezohľadné odhadzovanie odpadu;
škody na podzemných vodovodných, plynových potrubiach alebo elektrických vedeniach, resp.

Táto zmluva podlieha klauzule o vylúčení vzťahujúcom sa na rádioaktívnu kontamináciu a nukleárne
zariadenia, a to nasledovne:
Táto zmluva nepokrýva:

a)

stratu alebo zničenie majetku alebo straty akéhokoľvek druhu na ňom spôsobené alebo akékoľvek takto
spôsobené straty alebo výdavky, ktoré by s týmito škodami boli spojené, ako aj akékoľvek následné straty,

b)

zákonné ručenie akéhokoľvek druhu,
ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z, resp. sú čiastočne spôsobené alebo môžu súvisieť s:

i)
ii)

6)

ionizujúcim žiarením alebo zamorením spôsobeným rádioaktivitou jadrových palív alebo jadrového odpadu,
ktorý sa vytvára pri spaľovaní jadrového paliva;
rádioaktívnymi, jedovatými, výbušnými a inými nebezpečnými vlastnosťami nukleárnych zariadení alebo s ich
časťami.
Vylučovanie azbestu 2003
Platí ako dohodnuté, že táto zmluva nekryje povinné ručenie za pohľadávky, ktoré vznikajú v súvislosti s:

1)

manipuláciou, odstraňovaním, demontážou, demoláciou, skladovaním, prepravou
azbestového materiálu a/alebo iných substancií alebo zlúčenín, ktoré obsahujú azbest.

2)

Inšpekcia v podniku v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na kontrolu azbestu v roku 2002.

alebo

likvidáciou

Ďalej ako dohodnuté platí, že táto zmluva nepokrýva:
a)

činy, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené alebo pravdepodobne spôsobené, ako aj skutky, ktoré sú
čiastočne alebo úplne zapríčinené vdýchnutím a/alebo prijímaním potravy alebo prítomnosťou azbestu alebo
expozíciou azbestu a/alebo iných substancií alebo zlúčenín, ktoré obsahujú azbest.

b)

činy súvisiace s odstraňovaním azbestu a/alebo iných substancií alebo zlúčenín, ktoré obsahujú azbest
z budov alebo stavebných objektov ako dôsledok skutočného alebo pravdepodobného ohrozenia zdravia.

c)

záväzky týkajúce sa neuznania požiadavky na odškodnenie alebo neuznania žalobného nároku voči
poistencovi, ktorý si uplatňuje ručenie podľa bodov a) alebo b) alebo ručenie poisťovateľa za výdavky na
advokáta, ktoré pri takomto procese môžu vzniknúť.

7)

Prvých EUR 70,00 každého nároku na náhradu škody za škody, ktoré boli spôsobené na prenajatom
ubytovaní alebo hoteli.

Náklady a výdavky
Poisťovatelia udeľujú svoj písomný súhlas, že budú kompenzovať všetky náklady a výdavky súvisiace s právnym
zastupovaním v takomto prípade pod tou podmienkou, že ak čiastka potrebná na urovnanie prípadu prekročí
výšku poistnej sumy vyplývajúcu z tejto zmluvy, budú finančné záväzky poisťovateľa za takéto škody alebo
výdavky v rovnakom pomere ako výška poistnej sumy, ktorá je k dispozícii na základe tejto zmluvy k urovnaniu
prípadu v závislosti od výšky poistného.

-4Poistné nároky
Poistení členovia sú povinní poistenému združeniu bezodkladne doručiť detailnú písomnú správu o každej
udalosti, ktorá by mohla mať za následok poistný nárok v rámci tejto zmluvy, ako aj o obdržaní prihlásenia
pohľadávky a začatí súdneho procesu proti poistenému členovi.
Poistenec nesmie za prípad prevziať žiadnu zodpovednosť alebo takúto zodpovednosť ponúknuť, resp. prejaviť
ochotu urovnať prípad bez toho, aby mal k dispozícii písomný súhlas združenia (F.I.C.C.), alebo bez toho, aby bol
sám poisťovateľom. Poisťovatelia sú oprávnení v mene poisteného člena v prospech poistencov prevziať prípad
a vzhľadom na nárok na náhradu škody alebo vzhľadom na inú pohľadávku ich predložiť tretej osobe. Majú okrem
toho úplnú slobodu konania vzhľadom na vedenie pojednávania a procesu, ako aj vzhľadom na urovnanie
prípadu. Poistenec je povinný poskytnúť poisťovateľom všetky informácie, ktoré má k dispozícii, ako aj podporu,
ktorú by mohli potrebovať.
Podvodnícke nároky
Pokiaľ by si poistenec zámerne uplatňoval neoprávnený alebo podvodnícky nárok vzhľadom na poistnú sumu
alebo vzhľadom na iné skutočnosti, stane sa poistné krytie v rámci tejto zmluvy neplatným.
Poisťovatelia si vyhradzujú právo vyžiadať si kópiu účtenky za kemping, hotel alebo prenajaté ubytovanie za celé
obdobie pobytu.

* * *
14. januára 2015

