Taryfa ryczałtowa dla ubezpieczeń
czarterowych – bonus 12 miesięcy!

Polecający

Zapłać jednorazową składkę ubezpieczeniową i przez
następnych dwanaście miesięcy bądż
ubezpieczonym. (Możecie czarterować tam gdzie
chcecie, jak często chcecie i jaki jacht chcecie)

(musi być skipperem)
Jeśli skipper otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę
prosimy o kontakt z nami

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 / 884 835 888 nowy numer
lub:
www.yacht-pool.pl

Nazwisko: ________________________________

Rok ur.: ________ Zawód: _________________________

Imię:

________________________________

Tel. kom.:

___________________________________

Ulica:

________________________________

Faks:

___________________________________

Email:

___________________________________

POSIADACZ POLISY:

Kod:_______ Miejscowość:___________________

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA SKIPPERA*:
Zgodnie z OWU OC (ogólne warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)
oraz warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL PL02).

**Większe sumy na zapytanie przez maila.

kwota ubezpieczenia:
€ 6,00 mln ryczałt za obrażenia ciała/straty mienia
€ 10,00 mln ryczałt za obrażenia ciała/straty mienia

składka:
jacht żaglowy*
€ 89,€ 139,-

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko ryzyko
odpowiedzialności cywilnej skippera, ale
także ryzyko odpowiedzialności cywilnej
każdego członka załogi.
Przy wyborze wysokości
ubezpieczenia należy
zwrócić uwagę na wysokie
koszty przy szkodach
osobowych za granicą oraz
na to, że odpowiadacie
Państwo osobiście!

jacht motorowy*
€ 129,€ 179,-

Dodatkowo ubezpieczone:
- Ubezpieczone koszty aresztowania jachtu do wysokości € 100.000,- Ubezpieczyciel ma obowiązek obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionymi roszczeniami!
- Ubezpieczone szkody w wyczarterowanym jachcie spowodowane rażącym niedbalstwem do € 1.000.000,-.
- Ubezpieczone szkody spowodowane zanieczyszczeniem wody.
- Ubezpieczona utrata następnych czarterów do wysokości € 20.000,- (wersja lite).

* Obojętnie,
jaki duży jacht!

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

Ochrona ubezpieczenia dla jachtów motorowych obejmuje również ochronę ubezpieczeniową dla jachtów żaglowych. Łodzie motorowe o prędkości
max. do 10 km/h ubezpieczone są wg stawek jak dla jachtów żaglowych. Szkody rzeczowe na statku powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa są
ubezpieczane max. € 1,0 mln na rok. Kwota ubezpieczenia maksymalizowana jest raz na rok.
Ubezpieczenie skippera od następstw
nieszczęśliwych wypadków na jego wniosek
jest możliwe również tylko dla skippera.

UBEZPIECZENIE SKIPPERA OD NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW**
Zgodnie z OWU NNW (ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)
oraz z warunkami ubezpieczenia YACHT-POOL PL01. Obowiązuje dla skippera i załogi.
inwalidztwo
koszty ratownicze
śmierć
€ 155 000,€ 60 000,€ 77 000,€ 230 000,€ 60 000,€ 77 000,€ 380 000,€ 60 000,€ 77 000,-

składka:
€ 40,
€ 92,€ 143,-

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

UBEZPIECZENIE SKIPPERA OD KOSZTÓW
OCHRONY PRAWNEJ
Zgodnie z OWU (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. Kwota ubezpieczenia za każdą szkodę: € 200 000,-.
Ubezpieczenie skippera od kosztów ochrony prawnej dla skippera i załogi

składka

€ 29,-

ubezpieczenie kaucji tylko możliwe z OC skippera - albo na zapytanie: skipper@yacht-pool.pl

UBEZPIECZENIE KAUCJI ZA CZARTER Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL PL01 kaucji za czarter.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skippera oraz załogę na kwotę powstałej szkody casco, w wybranej poniżej maksymalnej wysokości. Udział
własny wynosi 5% od kaucji lub szkody za zdarzenie, jednak nie mniej niż € 50,- za zdarzenie. Zaznaczona kwota kaucji nie może być niższa niż
ustalona w umowie czarteru. Podwyżka w ubezpieczeniowym roku jest możliwe (detale przez kontakt).
kwota kaucji do
€:
511,1025,1550,2050,2600,3050,składka
€
61,120,154,195,243,292,_________________
Jeśli chcą Państwo ubezpieczyć kwotę kaucji wyższą niż € 3050,-, proszę wpisać żądaną kwotę w puste miejsce po prawej stronie i przesłać
formularz faksem. Otrzymacie Państwo 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. (Ubezpieczona suma: € 25.000,-)
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skippera oraz załogę dla jachtów o ustalonych jak poniżej parametrach:
długość
do 33′
do 36′
do 43′
do 52′
składka za jacht żaglowy
€ 84,€ 99,€ 119,€ 151,składka za jacht motorowy
€ 109,€ 120,€ 149,€ 239,-

do 63′
€ 189,€ 299,-

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

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.
ilość osób łącznie ze skipperem: ____________________ rozpoczęcie rejsu (dd/mm/yyyy): __________________ zakończenie rejsu: __________________
Suma ubezpieczenia

€ _____________________ składka 4,9 % od sumy ubezpieczenia = € ___________________________________________

Niezależnie od sumy ubezpieczenia składka wynosi minimum € 49,-. Składki dot. sum ubezpieczenia powyżej € 10 000,- otrzymają Państwo na życzenie.

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.com

**wymagane pola

Potwierdzenia odbioru, końcowe deklaracje i podpis (otrzymasz również dokumenty A i B wraz z polisą przez e-mail)

Informacje
ubezpieczenia
A

Otrzymałem następujące informacje dla konsumentów i ulotki oraz odnotowałem ich zawartość:
- Informacje posiadacza polisy zgodnie z VersVermV
- Informacje dotyczące ochrony Twoich danych i zgody na przetwarzanie danych
- Informacje dot. zamówień zgodnie z rozporządzeniem w sprawie obowiązku informowania VVG
- Specjalne uwagi

Warunki
ubezpieczenia
B

Otrzymałem warunki leżące u podstaw ubezpieczenia i zapoznałem się z jego treścią:
- ogólne warunki ubezpieczenia (w zależności od pożądanej ochrony AHB, ARB, AUB)
- specjalne postanowienia YACHT POOL dotyczące ubezpieczenia czarterowego
- specjalne warunki taryfowe YACHT-POOL
- karty informacyjne dotyczące ubezpieczenia czarterowego

Wszystkie
dokumenty
dostępne
na naszej
stronie.

Zgoda na przetwarzanie danych **
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Informacje o przysługujących mi prawach do prywatności i prawie do zgłoszenia sprzeciwu
podałem w ulotce "Informacje dotyczące ochrony danych i zgody na przetwarzanie danych".
Tak, wyrażam zgodę

nie, odmawiam zgody (bez tego ubezpieczenie nie jest możliwe).

Prawo do odwołania **
Potwierdzam zapozanie się z punktem 13 w "Informacje o umowie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji o usługach VVG".

Newsletter:

Tak, proszę o informowanie mnie o ważnych danych dotyczących czarteru za pośrednictwem newsletteru (dostępnego w dowolnym momencie).

Niniejszym składam wniosek o ubezpieczenie czarterowe, a tym samym składam powyższe oświadczenia.**
Początek ubezpieczenia **:______________________,12:00.
Początek ubezpieczenia jest początkiem podróży, z wyjątkiem ubezpieczenia od rezygnacji z czarteru.

X_______________________________

X______________________

Miejscowość, data

Podpis ubezpieczającego

Czy chcesz otrzymać polisę według tego wniosku lub prosisz o osobistą konsultację? Proszę zaznaczyć wariant.
Proszę o przygotowanie polisy według tego wniosku bez dalszych konsultacji, a także bez dokumentacji usługi doradczej zgodnie z § 61 Art. 1
VVG. Zdaję sobie sprawę, że ograniczam w ten sposób moje prawo do odszkodowania za naruszenie obowiązków związanych z powiadomieniem,
konsultacją i dokumentacją zgodnie z § 60, 61, 63 VVG.
lub
Chciałbym być szczegółowo poinformowany przez pracownika YACHT-POOL w sprawach ubezpieczeniowych. Proszę o telefon.

X__________________________________________
Miejscowość, data i podpis ubezpieczającego
Niezależnie od tego zawsze chętnie służymy pomocą.

FLIGHT-SERVICE
We are specialized in flights to all important charter basis. We have access to more than
4 million flights worldwide! Ask for an offer to your destination under: www.yachtpoolflights.de

YACHT-POOL Polska | Schützenstraße 9 | D-85521 Ottobrunn | Tel.: 0049 8848 35 888 | skipper@yacht-pool.pl

w w w. y a c h t - p o o l . p l

