
UMOWA O CZARTER JACHTU MOTOROWODNEGO ESCAPADE 600

Zawarta w dniu ............................. pomiedzy Firma Wynajem Łodzi Marcin Jurkun, ul. 1 Maja 
31a, 16-500 Sejny, NIP: 844-231-77-90, REGON: 200839080, 
reprezentowana przez..............................................................., zwanej dalej Firma, 

a Najemca Czarteru zwanym dalej Czarterujacym:

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Ulica/nr. Domu: .............................................................................................................................

Kod i miejscowość: .......................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

Nr. dowodu os./pesel: ...................................................................................................................

Rodzaj i nr patentu/wyd. przez/data: .............................................................................................

1. Firma przekaze Czarterujacemu nastepujacy sprzet:
Jacht motorowy ESCAPADE 600 „Pauline” nr rej. POL14964 z silnikiem zaburtowym 
Yamaha 150kM, napedzanym etylina bezołowiowa Pb 95 lub Pb 98
na okres od ..................................., godz. .............................. do ...................................., 
godz. ................ ilośc dni ................., słownie dni .............................................................

2. W okres czarteru określony w punkcie 1 wliczony jest czas przekazania i zdania jachtu.

3. Firma oświadcza, ze sprzet jest ubezpieczony /OC, NW/.

4. Naleznośc za dobe czarteru ustala sie na kwote ................................................................ 
(słownie..............................................................................................................................).

Cena czarteru obejmuje:
jacht gotowy do rejsu, silnik, naboj z gazem do kuchenki, radio Blaupunkt, TV z DVD, 
wyposazenie ponadstandardowe jest rowniez zawarte w cenie podstawowej czarteru. 
Nie pobieramy tez dodatkowych opłat za psa na pokładzie. 

Cena czarteru nie obejmuje:
- opłaty paliwowej /paliwo do silnika „na zyczenie”/,
- po rejsie paliwo podlega rozliczeniu,
- Czarterujacy zobowiazany jest do uzupełnienia paliwa do stanu z dnia rozpoczecia 
czarteru,
- w przypadku niedopełnienia powyzszej formalności przez Czarterujacego, zuzyte paliwo 
rozliczone bedzie stawka 5 zł za kazdy brakujacy litr.

5. Umowa o czarter jachtu nabierze mocy prawnej po odesłaniu podpisanej kopii i wpłacie 
zaliczki na konto Firmy w wyznaczonym terminie. Brak wpłaty w odpowiednim terminie 
oznacza rezygnacje z czarteru. Firma honoruje przesłanie umowy w wersji elektronicznej, 
badz w korespondencji pocztowej.



6. W przypadku rezygnacji z umowy przez Czarterujacego Firma nie zwraca dokonanych 
wpłat.

7. W dniu przekazania jachtu Czarterujacemu przedstawiciel firmy pobiera kaucje w 
wysokości 3500 PLN (tysiac pięcset złotych). Kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po 
rejsie. Likwidacja drobnych szkod i brakow wyposazenia mieszczacych sie w kwocie
 do 3500 zł obciaza zawsze Czarterujacego.

8. Wymagane dokumenty przy odbiorze jachtu:
a) umowa czarterowa,
b) potwierdzenie dokonanych wpłat za czarter,
c) wazny dowod osobisty Czarterujacego,
d) wazny patent uprawniajacy do prowadzenia jachtu motorowodnego,
e) protokoł wydania/zwrotu jachtu.

9. Czarterujacy deklaruje wykorzystanie jachtu na akwenie .................................................... 
Wydanie i zwrot jachtu nastepuje w .....................................................................................

10. Na jachcie motorowym obowiazuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

11. Czarterujacy ponosi odpowiedzialnośc za jacht i jego wyposazenie w okresie objetym 
umowa, odpowiada rowniez w pełni za inne osoby przebywajace na jachcie.
W przypadku szkod kwalifikujacych sie do likwidacji w zakresie Polisy Ubezpieczeniowej 
wstrzymana kaucje rozliczamy po otrzymaniu od Towarzystwa Ubezpieczeniowego wypłaty
odszkodowania. Szczegołowe informacje zawarte sa w Ogolnych Warunkach 
Ubezpieczenia Jachtow.

12. W przypadku awarii lub wypadku Czarterujacy zobowiazany jest powiadomic
Firmę pod nr telefonu .............................. lub osobe przez nia wskazana oraz zobowiazany 
jest takze do sporzadzenia „Protokoł Wypadku”, jako podstawy do wystapienia o 
odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. W przypadku nie dopełnienia w/w formalności 
lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firme ubezpieczeniowa z tego powodu 
zaistniałe straty materialne pokrywa Czarterujacy. Wzor protokołu znajduje sie w 
dokumentach jachtu.

13. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia jachtu lub jego wyposazenia a takze 
niezgodności „protokołu wydania/zdania jachtu” Czarterujacy obowiazany jest 
uzupełnic braki w okresie umowy lub zwrocic Firmie kwote odpowiadajaca wartości szkody
lub utraty wg aktualnej ceny zakupu powiekszonej o koszt usług z tym zwiazanych.
W powyzszych przypadkach Czarterujacy zobowiazany jest do zabezpieczenia jachtu
 i jego dokumentow oraz kluczykow w celu przekazania ich Firmie wraz z 
dokumentacja zdarzenia.

14. W razie kradziezy jachtu lub wypadku Czarterujacy zobowiazany jest natychmiast 
powiadomic Firme oraz policje. Niedopełnienie tych formalności skutkuje 
obciazeniem Czarterujacego całkowita wartościa szkody. W przypadku, gdy szkoda
nie nastapiła z winy Czarterujacego (nie dotyczy kradziezy) celem unikniecia opłaty 
odpowiedzialności własnej Czarterujacego, nalezy dostarczyc Firmie takze raport 
policyjny określajacy sprawce zdarzenia.

15. Z zastrzezeniem pkt.12 odpowiedzialnośc finansowa (kara umowna) Czarterujacego w 
szkodach o wartości powyzej 1500 zł (tysiac piecset złotych) lub kradziezy jachtu wynosi 



3500 zł (tysiac piecset złotych). Poza tym Czarterujacy ponosi pełna odpowiedzialnośc za 
szkody w przypadku:
- szkody mniejszej lub rownej 3500 zł (tysiac piecset złotych) – kara umowna rowna 
wartości szkody,
- umyślnego działania lub wskutek razacego niedbalstwa,
- uszkodzenia wewnatrz jachtu – sprzetu bedacego wyposazeniem jednostki,
- zagubienia lub kradziezy kluczykow – kara umowna 700 zł (siedemset złotych),
- zagubienia lub kradziezy dokumentow jachtu – kara umowna 500 zł (piecset złotych),
- prowadzenie jachtu w stanie nietrzezwym, pod wpływem narkotykow lub innych środkow 
odurzajacych,
- prowadzenie jachtu bez waznego patentu motorowodnego,
- hol narciarza bez uprawnień,
- nie zwrocenie kluczykow i dokumentow jachtu po kradziezy jachtu,
- ucieczki z miejsca wypadku,
- odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy. 

16. Nieterminowe zdanie jachtu po rejsie spowoduje potracenie z kaucji kwoty za dobe czarteru
powiekszonej o 100% lub 50 zł (piecdziesiat złotych) za godzine zwłoki.

17. Jezeli z roznych przyczyn niezaleznych od Czarterujacego, wynikłych z uszkodzenia 
jachtu, jego zniszczenia itp. Czarterujacy nie moze otrzymac jachtu przewidzianego w 
umowie, wowczas do obowiazku Firmy nalezy udostepnienie jachtu o przyblizonym 
standardzie. W przypadku udostepnienia jachtu o mniejszym standardzie Firma zwraca 
roznice kosztow, gdy natomiast udostepni jacht o wyzszym standardzie Czarterujacy 
nie ponosi kosztow dodatkowych.

18. Sprawy nie ujete umowa beda rozstrzygane w oparciu o Kodeks Cywilny przez Sad 
właściwy terytorialnie dla siedziby Firmy.

19. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej 
ze stron.

.....................................................                                                      .....................................................

                     Firma                                                                                              Czarterujący


