Polecający

SPECJALNA TARYFA DLA
SKIPPERÓW W MAZURACH

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

Ubezpieczenie jest ważne tylko w Mazurach i na jeden
rejs (maksimalnie 2 tygodnie). Możliwe doubezpieczenie
normalnej wersji ubezpieczień z dopłatą.

(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: ________________________________

Tel. do pracy: ___________________________________

Imię:

________________________________

Tel.dom:

___________________________________

Ulica:

________________________________

Tel. kom.:

___________________________________

Kod:_______ Miejscowość:___________________

Faks:

___________________________________

Rok ur.: ________ Zawód: ___________________

Email:

___________________________________

POSIADACZ POLISY:

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

001

kwota ubezpieczenia:
€ 500.000,- ryczałt za obrażenia ciała/straty mienia

składka:
jacht żaglowy*
€ 15,-

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko ryzyko
odpowiedzialności cywilnej skippera, ale
także ryzyko odpowiedzialności cywilnej
każdego członka załogi.

jacht motorowy* Przy wyborze wysokości
ubezpieczenia należy
€ 20,-

zwrócić uwagę na wysokie
koszty przy szkodach
osobowych za granicą oraz
na to, że odpowiadacie
Państwo osobiście!

Dodatkowo ubezpieczone:
- Ubezpieczone koszty aresztowania jachtu do wysokości € 5.000,- Ubezpieczyciel ma obowiązek obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionymi roszczeniami!
- Ubezpieczone szkody w wyczarterowanym jachcie spowodowane rażącym niedbalstwem do € 100.000,-.
* Obojętnie,
- Ubezpieczone szkody spowodowane zanieczyszczeniem wody.
jaki duży jacht!
- Ubezpieczona utrata następnych czarterów do wysokości € 2.000,- (wersja lite).
(dodatkowo na zapytanie bezpłatnie:
Kiedy posiadacz polisy jest członkiem załogi i nie skipperem, to szkody jako członek spowodowane przez niego są też ubezpieczone.)

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. € 50.000,- 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

składka:

€ 40 000,-

€ 15 000,-

€ 20 000,-

€ 80 000,-

€ 15 000,-

€ 20 000,-

€ 30,-

€ 160 000,-

€ 15 000,-

€ 20 000,-

€ 60,-

€ 300 000,-

€ 15 000,-

€ 20 000,-

€ 120,-

€ 500 000,-

€ 15 000,-

€ 20 000,-

€ 240,-

€ 15,

Tradycyjne ubezpieczenia od kosztów
ochrony prawnej skutkują tylko warunkowo, a za oceanem w ogóle nie skutkują.

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 Mazury. Kwota ubezpieczenia za każdą szkodę: € 10 000,-.
Ubezpieczenie skippera od kosztów ochrony prawnej dla skippera i załogi

Proszę zwrócić uwagę, iż
osobiste ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych
wypadków często nie
skutkuje, iż cała załoga jest
automatycznie ubezpieczona,
oraz że mogą powstać wysokie koszty ratunkowe.

składka

€ 10,-

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 wpisane nadole 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 €
100,200,400,600,800,składka
€
10,20,40,60,80,________________________
udział wlasny
€
15,25,40,50,50,minimum
Jeśli chcą Państwo ubezpieczyć kwotę kaucji wyższą niż € 800,-, 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 UTRATA 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
składka za jacht żaglowy

do 33′

do 36′

€ 20,-

€ 40,-

do 43′
€ 60,-

do 52′
€ 80,-

do 63′
€ 100,-

składka za jacht motorowy
€ 40,€ 60,€ 80,€ 100,€ 120,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.
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 otrzymają Państwo polisę z rachunkiem za nią.
Ubezpieczenie rozpocznie się pod warunkiem, że zapłata składki poprzedza termin rozpoczęcia
ubezpieczenia, który sobie Państwo życzyli. Ubezpieczenie jest ważne dla niezawodowych skipperów.
Składka obejmuje wszystkie opłaty. Ubezpieczenie obejmuje okres jednego rejsu, do maksymalnie 2 tygodnie dlugosci.
Umowy nie są automatycznie odnawiane. Warunki są dostępne na naszej stronie internetowej:

www.yacht-pool.pl

Niniejszym potwierdzam, iż przeczytałem/łam i zapoznałem/łam się z pouczeniem dot. 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 statkiem, za wyjątkiem
ubezpieczenia anulowania czarteru.
Miejscowość ______________________ Data __________________

__________________________
Nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI)

___________________________________
podpis (nie potrzebny w przypadku e-maila)

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

