®
UBEZPIECZENIE JACHTU I SKIPPERA

Polecający

YACHT-POOL Polska
Agencja Daniel Prusinski
Posthalterring 7
D-85599 Parsdorf

Taryfa ryczałtowa dla ubezpieczeń czarterowych
- okres ubezpieczenia

(polska spółka w przygotowaniu)

12 miesięcy!

Zapłać jednorazowo składkę za ubezpieczenie
i czarteruj wymarzone jachty tak często jak tylko chcesz,
na całym świecie!

POSIADACZ POLISY (= skipper):
Jeśli skipper otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę, prosimy o
kontakt z nami.

Wypełnij wniosek i prześlij go do YACHT-POOL faksem na numer
+48 22 398 60 69, lub emailem na adres skipper@yacht-pool.pl.
Więcej informacji: +48 884 835 888 lub na www.yacht-pool.pl

Nazwisko: _________________________________________________

Tel. do pracy: ______________________________________________

Imię: _______________________________________________________

Tel. dom: ___________________________________________________

Ulica: ______________________________________________________

Tel. kom: ___________________________________________________

Kod: ___________ Miejscowość: ____________________________

Faks: _______________________________________________________

Rok ur.: ____________ Zawód: _______________________________

E-mail: _____________________________________________________

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA SKIPPERA I ZAŁOGI:

Zgodnie z AHVB/EHVB (ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) oraz warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL PL02).
						

jachty do 17m

6 mln € na szkody w mieniu i na osobie			
10 mln € na szkody w mieniu i na osobie			

€ 89,€139,-

Zakres ubezpieczenia obejmuje także:
•
koszty aresztowania jachtu do wysokości € 100.000,•
obronę Ubezpieczonego przed nieuzasadnionymi roszczeniami!
•
szkody w wyczarterowanym jachcie spowodowane rażącym
niedbalstwem do € 1.000.000,•
szkody spowodowane zanieczyszczeniem wody
•
utratę następnych czarterów do wysokości € 20.000,- (wersja lite).

jachty do 25m*

€129,€179,-

Szkody na osobie wyrządzone
za granicą mogą się wiązać z
bardzo wysokomi odszkodowaniami i kosztami procesu.
Pamiętaj, że odpowiadasz
osobiście całym aktualnym i
przyszłym majątkiem.

Dodatkowo: na zapytanie możliwe jest bezpłatne włączenie do zakresu
ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego w roli
członka załogi.

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w czasie okresu ubezpieczenia. Szkody rzeczowe na statku powstałe w wyniku rażącego
niedbalstwa są ubezpieczane max. € 1,0 mln na rok.
*Ubezpieczenie może być zawarte również dla jachtów dłuższych niż 25m - na indywidualne zapytanie.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Zgodnie z AUVB ( ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz z warunkami ubezpieczenia YACHT-POOL PL01.
Obowiązuje dla skippera i załogi - cała załoga jest automatycznie włączona do ubezpieczenia. Na wniosek skippera możliwe jest ubezpieczenie
skippera od następstw NNW indywidualnie.
inwalidztwo

koszty ratownictwa

śmierć

składka

€ 155 000,€ 230 000,€ 380 000,€ 510 000,€ 770 000,-

€ 60 000,€ 60 000,€ 60 000,€ 60 000,€ 60 000,-

€ 77 000,€ 77 000,€ 77 000,€ 77 000,€ 77 000,-

€ 40,€ 92,€ 143,€ 203,€ 303,-

Zwróć uwagę, że Twoje osobiste NNW prawdopodobnie
nie obejmuje załogi oraz nie
uwzględnia możliwych wysokich kosztów ratownictwa!

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ
Zgodnie z ARB (ogólne warunki ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej) oraz z warunkami ubezpieczenia YACHT-POOL PL01. Wszyscy
członkowie załogi objęci są ubezpieczeniem, zakres obowiązywania ubezpieczenia-na całym świecie.
Suma ubezpieczenia na każdą szkodę: € 200 000,-.
Ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej dla skippera i załogi

składka

€ 29,-
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UBEZPIECZENIE KAUCJI ZA CZARTER

Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL PL01 kaucji za czarter. Ubezpieczenie kaucji dostępne jest tylko w pakiecie z OC skippera
(samodzielnie na zapytanie). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skippera oraz załogę na kwotę powstałej szkody casco, w wybranej poniżej maksymalnej wysokości. Udział własny wynosi 5% za zdarzenie, jednak nie mniej niż € 50,- za zdarzenie. Zaznaczona kwota kaucji nie może być niższa
niż ustalona w umowie czarteru. Na zapytanie możlwe jest zwiększenie sumy ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia.

kwota kaucji w €:
składka w €:

511,61,-

1025,120,-

1550,154,-

2050,195,-

2600,243,-

3050,292,-

inna:

Jeżeli chcesz ubezpieczyć kwotę kaucji wyższą niż € 3050,-, proszę wpisać żądaną kwotę w puste miejsce po prawej stronie i przesłać formularz
faksem lub emailem. Otrzymasz niezwłocznie naszą propozycję składki. Ryzyko regat jest wyłączone z ubezpieczenia kaucji za czarter, ale na wniosek może zostać dodane. Ubezpieczenie kaucji nie zwalnia od zdeponowania kaucji w bazie.

UBEZPIECZENIE UTRATY NASTĘPNYCH CZARTERÓW - pełna wersja

Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL PL02 od następstw uszkodzeń w czarterze. Suma ubezpieczenia: € 25.000,-.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skippera oraz załogę dla jachtów o ustalonych jak poniżej parametrach:
długość

				

składka za jacht żaglowy
składka za jacht motorowy

do 33“

do 36“

do 43“

do 52“

do 63“

€ 84,€ 109,-

€ 99,€ 120,-

€ 119,€ 149,-

€ 151,€ 239,-

€ 189,€ 299,-

Ochrona ubezpieczeniowa dla jachtów motorowych obejmuje również ochronę ubezpieczeniową dla jachtów żaglowych.
Ryzyko regat jest wyłączone z ubezpieczenia od następstw uszkodzeń w czarterze, ale na zapytanie może zostać dodane.

UBEZPIECZENIE OD ANULOWANIA CZARTERU
Zgodnie z warunkami ubezpieczenia YACHT-POOL PL01 od anulowania czarteru.
Skipper i wszyscy członkowie załogi są objęci tym rodzajem ubezpieczenia. W odróżnieniu od początku obowiązywania pozostałych ubezpieczeń,
ubezpieczenie od anulowania czarteru zaczyna obowiązywać po otrzymaniu przez nas wniosku. Jako sumę ubezpieczenia należy podać łączne
koszty (opłata za czarter + koszty przelotu itd.). Świadczenia nie obowiązują w przypadku wcześniejszego zachorowania.

liczba członków załogi ze skipperem: ________________
rozpoczęcie rejsu (dd/mm/yyyy): _____________________

zakończenie rejsu: ________________________

suma ubezpieczenia:

		
€ ___________________
składka = € _________________ (4,9 % sumy ubezpieczenia)
Niezależnie od sumy ubezpieczenia składka wynosi minimum € 49,-. Składki dla sum ubezpieczenia powyżej € 10 000,- na zapytanie.

USŁUGA PROGNOZY POGODY PRZEZ SMS
Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL o usługach prognozy pogody przez SMS.
Prognozę pogody otrzymują Państwo dwa razy dziennie. Proszę wpisać wybrany termin rejsu, odpowiedni numer i skrót akwenu rejsu (patrz
prospekt lub www.yacht-pool.pl). Proszę podać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego na pierwszej stronie wniosku, w przeciwnym
razie nie będzie możliwe przekazywanie danych.

region żeglugi nr:

skrót:

termin od:			

0,00
składka: € 1.29 x ______ dni = € _____________________

przykład € 1.29 x

do:

10 dni = € 12.90 (za obszar podróży i dzień)

Po złożeniu wniosku otrzymasz polisę wraz z rachunkiem za nią. Ubezpieczenie rozpocznie się pod warunkiem,
że zapłata składki poprzedza wskazany termin rozpoczęcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest ważne dla
skipperów niezawodowych i rejsów niekomercyjnych. Składka obejmuje wszystkie opłaty. Okres ubezpieczenia
wynosi 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia. Umowy są wznawiane automatycznie, o ile nie zostaną
wypowiedziane na co najmniej 1 miesiąc przed końcem okresu ubezpieczenia emailem albo na piśmie. Wyjątki:
ubezpieczenie od anulowania czarteru i usługa prognozy pogody, które kończą się wraz z zakończeniem podróży lub
w innym określonym przez Państwa terminie. Warunki są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.yacht-pool.pl
Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/łam i zapoznałem/łam się z pouczeniem dotyczącym wyrażania zgody i odwoływania się na str. www.
yacht-pool.de/deutschland/einv-wid_0108.pdf i wnioskuję o następujące, zaznaczone powyżej produkty:

Początek ubezpieczenia: ________________, 12:00

______________________________________________

Ubezpieczenie rozpoczyna się wraz z podróżą jachtem, za wyjątkiem
ubezpieczenia anulowania czarteru.

Nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI)

Miejscowość ______________________ Data __________________
		

______________________________________________
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wyślij

Podpis (nie potrzebny w przypadku maila)

UBEZPIECZENIE JACHTU
Oprócz ubezpieczeń czarterowych specjalizujemy się również w ubezpieczeniach jachtów motorowych i żaglowych od
wszystkich ryzyk. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojego jachtu!

YACHT-POOL POLSKA | Posthalterring 7 | D - 85599 Parsdorf | M: 0048 88 48 35 888 | info@yacht-pool.pl

