
UMOWA O CZARTER JACHTU nr ………………. 

Zawarta w dniu .......................................... pomiędzy.............................................. zwaną dalej CZARTERODAWCĄ a 

CZARTERUJĄCYM.................................................................................................................................................................. 

Zamieszkałym w ......................................................................................................................................................................

dokument tożsamości ....................................... PESEL…………..…………Patent żegl./sternika………….………................. 

tel. ............................................................e-mail…………..………………………………fax…………..………………................ 
§1

Przedmiotem umowy jest czarter jachtu .......................................................................................…….......................
 
w terminie od……………................................... do ................................................. na wodach Wielkich Jezior Mazurskich .
 
CZARTERODAWCA zobowiązuje się dostarczyć w/w jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji 

CZARTERUJĄCEGO w dniu ............................... w godzinach…………. .................... . 

CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany przedstawicielowi CZARTERODAWCY 

w dniu ............................. w godzinach………… ........................ . 

Miejscem odbioru i zwrotu jachtu jest przystań jachtowa Netta w Pięknej Górze k/Giżycka . 

§2

Płatności: 
Opłata za czarter jachtu wynosi: ..........................................dni x ........................... zł = ......................................................zł 

RAZEM: ................................................. - ….......... % rabatu / +..............% zwyżki = .........................................................zł 

Do zapłaty: ......................................zł (słownie: .................................................................................................................... ) 

Zaliczka w wysokości 30% płatny do dn. ……………………………… wynosi: .................................................................... zł 

Druga rata płatna w dniu odbioru jachtu wynosi: ........................................................... zł 

Kaucja płatna przy odbiorze jachtu wynosi: ................................................................... zł. 

Poniższy §3 nie ma zastosowania w przypadku rezerwacji i płatności zaliczki przez internet na www.mJacht.pl 
§3

           Umowa o czarter jachtu nabierze mocy po odesłaniu podpisanej kopii umowy i terminowej wpłacie zaliczki (wg §2). 
Wpłat można dokonywać przekazem pieniężnym na adres firmy; przelewem na konto: 
/ na konto.............................................................................................................................................. 
lub gotówką w siedzibie firmy po telefonicznym uzgodnieniu. 

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie następuje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności specjalnego 
powiadomienia. 

§4

W przypadku rezygnacji z czarteru przy zawartej Umowie CZARTERUJĄCY 
-do 40 dni przed rozpoczęciem czarteru traci opłatę manipulacyjną w wysokości 10% 
-do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru traci wpłaconą zaliczkę 
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wykorzystanie opłaconego czarteru w innym terminie, po uzgodnieniu. 

§5
Przekazywania jachtu odbywają się w oparciu o Protokół Zdawczo - Odbiorczy. Przy odbiorze jachtu należy posiadać: umowę o czarter jachtu,  

potwierdzenie wpłat, dokument uprawniający do prowadzenia jachtów ,dowód osobisty lub paszport. 
§6

CZARTERODAWCA zastrzega sobie prawo do podstawienia innego, tej samej lub podobnej klasy jachtu, jeżeli z przyczyn niezależnych od 
firmy lub spowodowanych przez osobę trzecią niemożliwe będzie podstawienie zamówionego jachtu. 

W przypadku znacznego opóźnienia wydania jachtu CZARTERODAWCA będzie zobowiązana do zapłaty CZARTERUJACEMU kary umownej 
w wysokości 100zł. 

§7
CZARTERODAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia jachtu OC i AC. 

§8



CZARTERUJĄCY ponosi  odpowiedzialność  za  przekazany  mu  jacht  wraz  z  wyposażeniem  do  momentu  zdania  go  przedstawicielowi 
CZARTERODAWCY. 

Zobowiązany jest do terminowego zdania jachtu (określone w §1). W przypadku nie dostarczenia jachtu w terminie, za każdą kolejną godzinę 
opóźnienia zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 

Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie. 
CZARTERUJĄCY zobowiązany jest  do natychmiastowego powiadomienia firmy CZARTERODAWCY o wszystkich uszkodzeniach jachtu, 

które  powstały,  lub  które  zauważył  w  czasie  eksploatacji  jachtu.  Ma  też  obowiązek  dopełnić  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wypłatę 
odszkodowania w związku z każdą szkodą powstałą 
w czasie eksploatacji przez niego jachtu. 

CZARTERUJĄCY odpowiada finansowo za szkody, które nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela na skutek niedopełnienia przez Klienta  
wszystkich  wymaganych  w  tym  celu  czynności.  O  wszystkich  wymaganych  czynnościach  klient  zostanie  poinformowany  każdorazowo  przez 
przedstawiciela firmy CZARTERODAWCY. W razie szkód zgłoszonych do Ubezpieczyciela, CZARTERODAWCA wstrzymuje kaucję do czasu wypłaty  
odszkodowania przez Ubezpieczyciela. 

CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do używania jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. W razie potrzeby refować żagle, nie opuszczać 
portu w czasie silnych wiatrów (przy wiatrach powyżej 6*B obowiązuje zakaz opuszczania portu oraz żeglowania). 

CZARTERUJĄCY odpowiada finansowo za szkody wyrządzone podczas eksploatacji przez niego jachtu, które nie zostały wypłacone przez  
ubezpieczyciela  w  związku  z  naruszeniem  ze  strony  Klienta  warunków  umowy  ubezpieczenia  (np.  prowadzenie  jachtu  pod  wpływem  alkoholu,  
świadome narażenie na niebezpieczeństwo i szkody, rażące niedopatrzenie, nieterminowe powiadomienie o szkodzie). 

CZARTERUJĄCY ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie wszelkich napraw szkód powstałych na czarterowanym przez niego jachcie 
przed końcem trwania jego czarteru. 

CZARTERUJĄCY odpowiada finansowo za braki w wyposażeniu i drobnym osprzęcie jachtowym, nie objętym ubezpieczeniem, wg cennika 
udostępnionego przez przedstawiciela CZARTERODAWCY. 

CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do sprzątnięcia jachtu i opróżnienia toalety chemicznej przed zdaniem jachtu. Koszt niedopełnienia tego 
obowiązku to dodatkowa opłata w wysokości:
- sprzątnięcie jachtu od - 150 zł 
- opróżnienie toalety - 50 zł 

§9
W przypadku niestwierdzenia przez przedstawiciela CZARTERODAWCY żadnych strat, uszkodzeń jachtu, braku wyposażenia kaucja zostaje 

CZARTERUJĄCEMU zwrócona w dniu zakończenia czarteru i zdania jachtu. 
§10

Reklamacje klienta przyjmowane są do 14 dni od zakończenia czarteru w formie pisemnej. 
§11

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy do miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej przez CZARTERODAWCE.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§14 
Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia muszą być ujęte w formie pisemnej poniżej. 

§15

Dodatkowe ustalenia i uwagi ......................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................................
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