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GWARANCJA ZABEZPIECZAJ ĄCA KAUCJ Ę PRZY CZARTERZE JACHTU 

 
TŁUMACZENIE NA J ĘZYK POLSKI 

 
Prawie wszystkie firmy czarterowe/wyczarterowujący wymagają kaucji, jeżeli wyczarterowują jacht. Jeżeli jako 
Czarterujący spowodują Państwo szkodę w czarterowanym jachcie, kaucja nie będzie Państwu w ogóle zwrócona lub 
zwrócona jedynie w części. 
 
Przy wykorzystaniu naszej gwarancji mogą Państwo ubezpieczyć się od tego ryzyka na następujących warunkach: 
 
Ubezpieczyciel:  
R+V Versicherung AG 
Taunusstraße 1  
65193 Wiesbaden  
Zobowiązuje się, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku ubezpieczeniowego do zwrotu całości lub części kaucji 
wpłacanej przez Czarterującego na rzecz firmy czarterowej/wyczarterowującego na podstawie opisanej poniżej umowy, 
pod warunkiem, że: 
• Kaucja została wpłacona przez Czarterującego gotówką, kartą kredytową lub czekiem oraz pokwitowana przez firmę 
czarterową/wyczarterowującego dokumentem 
• Czarterujący opłacił całą należną kwotę czarteru i może to potwierdzić przez przedłożenie odpowiednich dokumentów 
• Czarterujący posiadał w okresie trwania umowy czarteru odpowiedni, wymagany prawem patent żeglarski, stosownie 
do rodzaju jachtu jak i danego akwenu  
• Firma czarterowa/wyczarterowujący uchyla się od zwrotu kaucji Czarterującemu w całości lub w części, z powodu 
szkody powstałej na jachcie w czasie trwania umowy czarteru i spowodowanej przez Czarterującego lub członków załogi. 
 
Gwarancja jest ograniczona do wymienionej poniżej przez Czarterującego kwoty kaucji. 
 
Zwrot kaucji jest wyłączony, jeżeli Czarterujący posłuży się wyczarterowanym na bazie umowy jachtem w następujący 
sposób: 
• Zorganizuje samodzielnie odpłatne dalsze wyczarterowanie jachtu innym osobom 
• Prowadzi jacht za odpłatnością pieniężną lub innym wynagrodzeniem na zlecenie firmy 
czarterowej/wyczarterowującego (możliwe po dodatkowym uzgodnieniu) 
• Bierze udział w regatach (możliwe po dodatkowym uzgodnieniu) 
• Szkodę na jachcie spowodowano przez rażące niedbalstwo lub działanie świadome 
• Szkoda na jachcie powstała na skutek wojny, działań zbrojnych, rozruchów, strajków, konfiskaty mienia przez siłę 
wyższą lub  radioaktywności 
• Szkoda spowodowana zablokowaniem pojemnika nieczystości/toalety. 
 
W przypadku wystąpienia szkody należy przedłożyć następujące dokumenty: 
• Dokument gwarancji w oryginale (będzie Państwu przesłany po otrzymaniu wniosku i składki ubezpieczeniowej) 
• Umowa czarteru z listą załogi (w kopiach) 
• Dokument (pokwitowanie) złożenia kaucji w oryginale 
• Pismo firmy czarterowej/wyczarterowującego z podaniem zatrzymanej kwoty kaucji, z którego musi wynikać, 
dlaczego doszło do zatrzymania kaucji. Prosimy o sprawdzenie tego pisma i potwierdzenie podpisem przez Państwa.  
• Dokładny opis szkody podpisany przez skipera i wszystkich członków załogi. 
 
W przypadku zaistnienia szkody prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas - Telefon: +49 - (0)40 - 36 98 49 - 0 lub Fax: 
+49 - (0)40 - 36 98 49 – 11. ; telefon w Polsce +48 91 4323860. Prosimy o informację, co się wydarzyło. Jak do tego 
doszło i na jakim poziomie szacują Państwo wstępnie szkodę. 
 
UWAGA: 
Bardzo prosimy o nie wspominaniu o istnieniu gwarancji w przy zawieraniu umowy czarteru. Proszę zachowywać się tak, 
jakby Państwo nie posiadali takiego ubezpieczenia. Proszę także zawsze dokładnie sprawdzać, dlaczego firma 
czarterowa/wyczarterowujący odmawia zwrotu kaucji.  
 
Rozumie się samo przez się, że gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza jedynie ryzyko zatrzymania kaucji z powodu 
szkody powstałej na jachcie, Gwarancja nie zabezpiecza świadczeń ubocznych, takich jak: sprzątanie, wynajem pościeli, 
zużycie paliwa, także wtedy, gdy wspomniane koszty rozliczane są  poprzez kaucję.  
 



 

Proszę pamiętać także o tym, że z zasady zgodnie z umową czarteru nie odpowiadacie Państwo za normalne zużycie jachtu 
wynikające z jego użytkowania. 
 
Szkody należy zgłaszać do nas pocztą malową, faksem lub pocztą tradycyjna w ciągu 30 dni od 
zakończeniu rejsu. 


