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ВАШАТА ЗАСТРАХОВКА 
COVERAGE PLUS 
ЗА ЛОДКИ И ЯХТИ

Знаете ли, че застрахователното 
покритие е възможно както за 
шкипери, така и за  чартърни екипажи!





Водещ европейски 
застраховател на лодки 
и яхти 

Без кол център: 24-часов 
сървис в случай на спешен 
случай

Отлично обслужване, оси-
гурено от истински ентуси-
асти на водните спортове

НАЛИЧНА САМО  
В PANTAENIUS

Мрежа по целия свят

Прочетете повече за нашите преимущества, поискайте 
оферта или се свържете с нашите експерти в офиса ни в 
Австрия. (Тел. +43 1 710 92 22, ел. поща: info@pantaenius.
at). Моля, имайте предвид, че нашите услуги се извършват 
само на английски и немски език. 



КОЛКО ВАЖНО ЗА ВАС
Е УСПОКОЯВАЩОТО
ЧУВСТВО...



... наистина да бъдете разбрани!
В Pantaenius разговаряте със застрахователни експерти от яхтинг 
индустрията, а не просто с анонимен кол център. Това означава, че 
ние разбираме нуждите на ветроходците и собствениците на моторни 
лодки. Ние не просто Ви даваме най-добрия съвет, ние Ви даваме много 
практически съвети за предотвратяване на щети, за безопасност, за 
съхранение на плавателния съд през зимата и много други.

… да имате застрахователно покритие при най-
популярния яхтен застраховател!
Повече от 100 000 собственици се доверяват на нашата яхтена 
застраховка. Станете клиент на Pantaenius и ще можете също да се 
възползвате от най-надеждните застрахователни решения на пазара. 
Разбираемите, справедливи и прозрачни условия Ви улесняват да решите 
кое е най-добро за Вас, при нас няма подводни камъни.

... да имате застрахователно покритие, което да отговаря 
на Вашите индивидуални изисквания!
Колкото индивидуални като Вашата лодка или яхта, толкова индивидуални 
могат да бъдат и изискванията към застрахователното покритие. Заедно 
ще намерим решението, което отговаря на Вашите нужди. Независимо 
дали искате да се защитите срещу частична щета или пълно погиване, 
или може би търсите разширено застрахователно покритие за Вашата 
техника, с Pantaenius Вие сте винаги в безопасност.

… никога да не сте сами при спешни случаи!
Ние сме до Вас, когато имате нужда от нас. При спешен случай можете 
да се свържете денонощно с нашите експерти по щетите. Ние сме 
там, за да Ви съдействаме със съвети, опит и мрежа от 35 000 контакта 
по целия свят. При сериозни случаи ние ще предприемем незабавни 
действия, за да минимизираме всяка щета.

... да спестявате реални пари!
Като доставчик на яхтени застраховки с десетилетен опит, ние имаме 
несравним поглед върху пазара, когато става въпрос за оценка на 
ветроходни яхти и моторни лодки. Ние предлагаме изгодни цени за 
членове на много асоциации по водни спортове, за множество видове 
плавателни съдове и избрани зони за ветроходство. С нас можете да 
пестите реални пари. 





ЗАСТРАХОВКА НА КОРПУСА - ВАШИТЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

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 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.

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.

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.

Спешна помощ при повреда
Разходи за помощ при спешни случаи, напр. теглене до най-
близката корабостроителница или доставка на гориво и резервни 
части, се покриват до обща сума от 10 000 евро.

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.



Неподходящо гориво - а сега какво? 
Motor Protection Plus покрива дори зареждане с неподходящо 
гориво. Покритието включва също изпомпване и изхвърляне, 
почистване на горивната система и подмяна на горивото.

Включени разходи за инспекция 
Ако сте заседнали с Вашия кораб, необходимите разходи за 
инспекция се покриват без допълнителни удръжки, независимо 
дали е установена някаква щета.

Разходи за настаняване и обратно пътуване
Ако яхтата е негодна за обитаване по време на пътуването в 
резултат на застрахователно събитие, необходимите разходи за 
настаняване и обратно пътуване на шкипера, екипажа и гостите 
се възстановяват до сумата от 5000 евро.

Конструктивни и материални грешки 
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.

Техника
Разширено застрахователно покритие специално за Вашата техника 
(до десет годишно оборудване) срещу всички щети в резултат на 
материални, конструктивни и дори експлоатационни грешки.

ПО ИЗБОР: MOTOR PROTECTION PLUS

Транспорт и съхранение
Покриват се сухопътният и речен транспорт на Вашата яхта, както 
и процедурите по рампа и кран, съхранение през зимата, престоя 
в корабостроителницата и престоя за ремонт.







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

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.

Защита за шкипера
С условията на нашата застраховка гражданска отговорност Вие сте 
автоматично застраховани и като шкипер на наета или чартирана 
моторна лодка или ветроходна яхта.

Пълно удоволствие по време на регата
Нашата застраховка гражданска отговорност покрива стандартно 
рисковете при регата.

Допълнително спортно оборудване
Покриват се също и щети, произтичащи от използването на лодки и 
оборудване за водни спортове, принадлежащи на плавателния съд.

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

Надеждна комплексна защита
Покриват се телесни, също материални и финансови щети. Това 
важи и за искове от членове на екипажа срещу, например, шкипера 
или други членове на екипажа.

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ - 
ВАШИТЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА



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 аспекти, които не се покриват от общата 
застраховка злополука.

Търсене и спасяване
Разходите за търсене, спасяване на 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 за 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 за лично ползване 
на яхтата, лодките 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 рампа и кран.

ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА 
ЗЛОПОЛУКА - ВАШИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ЦЯЛ СВЯТ
Годишното покритие важи за цял свят.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ
Покриват се също щети в резултат на използването 
на лодки, принадлежащи на плавателния съд, както и 
на оборудване за водни спортове.

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА 
ОТГОВОРНОСТ НА ШКИПЕР

ЧАРТЪРНИ ЗАСТРАХОВКИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ШКИПЕРИ
И ЧАРТЪРНИ ЕКИПАЖИ

Опростено онлайн сключване на застраховка на нашия сайт: pantaenius.at/skipper

Нашите застрахователни пакети за Вашето безгрижно чартърно пътуване: Basic, Silver, 
Gold и Premium Налично застрахователно покритие:

  Гражданска отговорност  
на шкипер

 Разходи за отмяна на пътуване

 Медицински разходи в чужбина
 Застраховка злополука
 Застраховка на внесен депозит 

Освен това: Не се изисква потвърждение за обезпечение. Несъстоятелността и 
неплатежоспособността на агенцията или чартърната компания също могат да бъдат 
застраховани.

Опростено онлайн сключване на застраховката на нашия сайт: pantaenius.at/charter



Австрия
Pantaenius Yachtversicherungen GmbH 
Фишерщийге 10/16 • 1010 Виена 
Тел. +43 1 710 92 22 
info@pantaenius.at 
pantaenius.at

Обединеното Кралство*
Плимът • Тел. +44 1752 22 36 56 
info@pantaenius.co.uk 
pantaenius.co.uk

Германия
Хамбург • Тел. +49 40 37 09 1234 
yacht@pantaenius.com 
pantaenius.de

Дания
Скиве • Тел. +45 97 51 33 88 
info@pantaenius.dk 
pantaenius.dk

Испания
Палма де Майорка 
Тел. +34 971 70 86 70 
info@pantaenius.es · pantaenius.es

Монако
Монако • Тел. +377 97 70 12 00 
monaco@pantaenius.com 
pantaenius.fr

Швеция
Марщранд • Тел. +46 303 44 50 00 
info@pantaenius.se 
pantaenius.se

Австралия
Сидни • Тел. +61-(0)2-9936 1670 
info@pantaenius.com.au 
pantaenius.com.au

Полша
Гданск • Тел. +48 58 35 06 131 
info@pantaenius.pl 
pantaenius.pl

PANTAENIUS ВЪВ ВАШИЯ РАЙОН

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)



PANTAENIUS
24-часова линия за спешни искове

+43 1 710 92 22 19

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 

застрахователите, 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)



Можете да се свържете с нас: 
пон. - четв. 08:00 - 16:00 ч.
и петък       08:00 - 14:00 ч.

+43 1 710 92 22
info@pantaenius.at

Лични съвети и
индивидуални оферти

pantaenius.at


