
YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH

Schützenstr. 9

D- 85521 Ottobrunn / München

Chętnie przygotujemy  indywidualną  propozycję dla

Państwa jachtu. Prosimy o wypełnienie poniższych rubryk.

Państwo otrzymają natychmiast zwrotnie swą osobistą

propozycję, która jest niezobowiązująca.

Uwaga to ważne : prosimy podać dane kwoty w Euro

Dane jednostki morskiej:

Producent/stocznia: ______________________  Wymiary m (dług/szer/zan): ______________________________      

Typ: __________________________________   Rok budowy: :_________ Materiał (kadłub/maszt):  ___________

Powierzchnia żagli m2/rodzaj takielunku:____________________________________________________________

Motoryzacja jednostki morskiej (jeśli istnieje)

Marka i typ silnika: ____________________   Silnik zaburtowy (kiedy napęd główny) lość:  _______PS: _________   

Motoryzacja: benzynowy          diesel Silnik dodatkowego PS/kW: _______________________ 

Ilość motor wbudowany : ___________ PS: _________     Ilość przyczepki: ________ PS: ____________________

Obszar żeglugi, miejsca postoju i użytkowanie komercyjne

Obszar żeglugi: ______________________________  Miejsca postoju:___________________________________   

Użytkowanie komercyjne  tak nie        Z skipperem: tak nie

Suma ubezpieczenia: 

Wartość jachtu: ____________________________€   Wartość przyczepy: _______________________________€ 

Suma ubezpieczenia z VAT:        tak nie      Mienie osobiste:       _______________________________€ 

Suma ogólna (cała suma jest ubezpieczona): ________________________________________€

Oferta
Proszę o informucje, jakie oferty Państwo chcecie otrzymać. W razie pytań, albo innej korespondencji prosimy

wykorzystać rubrykę pytania, którą znajdą Państwo na dole formularza. 

Jacht-Casko-Ubezpieczenie:                       Jacht-OC-Ubezpiecznie:                             

Ubezpieczenie od konfiskaty:                      Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załogi

Pytania: ____________________________________________________________________________________

Ubezpieczenia OC inna summa €

na szkody osobowe i rzeczowe 2,5 Mio 3,5 Mio        4,0 Mio ________________________

Dotychczasowy ubezpieczyciel Czy jednostka morska była ubezpieczona    tak              nie

Kto ubezpieczał jednostkę morską: ___________________    Czy ubezpieczenie anulował kontrakt:         tak              nie

Zapytanie bezpłatnie Usługi przez 24 godziny

Tel.: 022 398 6063

POSIADACZ POLISY: 

Nazwisko:     ______________________________

Imię:             ______________________________

Ulica: _____________________________

Kod:_______ Miejscowość:___________________

Rok ur.: ________ Zawód: ___________________

Tel.dom:    _____________________________

Bezpośrednio do YACHT-POOL
Proszę wypełnić wniosek, włożyć do koperty i przesłać go pocztą, 

faksem: +48 / 22 - 398 6069

więcej informacji pod nr. tel.: +48 / 22 - 398 6061

lub: www.yacht-pool.pl

Tel. kom.:  ___________________________________

Faks: ___________________________________

Email: ___________________________________
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