
Umowa o czarter jachtu
Zawarta w dniu ....................... pomiędzy:

……………………………………….  zamieszkałą  w  ……………..,  kod  ………,   ul.  …………….,  legitymującą  się 
dowodem  osobistym  seria  …..  numer  ……………. wydanym  przez  Burmistrza  Miasta  Giżycka,  zwanym  dalej 
Armatorem.

a

..................................................................................... zamieszkałym/łą w _ _ - _ _ _ …...............................................  
ul. ...................................................................;  tel. …….................................... legitymującym się dowodem osobistym:  
seria  …….........  numer  .....................  wydanym przez..............................................................................zwanym dalej  
Czarterującym.

& 1
Przedmiotem umowy trwającej od dnia ................. do dnia .................. jest odpłatny czarter jachtu     ……………….. 
……………………o nr rejestracyjnym …………………. Powyższy jacht będzie wyposażony w silnik ……………….  
oraz  inne  elementy:  wymagane  przepisami  PZZ  dokumenty,  sprawny  technicznie  
i odpowiednio wyposażony zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. Wyposażenie jachtu zostanie zawarte  
w „Protokole przekazania jachtu”, który stanowi załączniki nr 1 do niniejszej umowy.
Miejscem  przekazania  i  przyjęcia  czarterowanego  jachtu  będzie:  miejscowość  Wilkasy,  ul.  Niegocińska  5,  
Ośrodek AZS.
Przekazanie jachtu dla Czarterującego odbędzie się  w dniu .......................... w godzinach 14:00-18:00.
Przyjecie jachtu przez Armatora odbędzie się, w dniu .......................... w godzinach 8:00-11:00.

& 2
Potwierdzeniem wyczarterowania jachtu Czarterującemu jest przesłanie przez Armatora podpisanej umowy, w formie 
papierowej lub skanu przesłanego drogą mailową, na adres Czarterującego podany w niniejszej umowie.
Czarterujący  potwierdza przyjęcie umowy podpisując  ją i  odsyłając  Armatorowi.  Umowa o czarter  nabiera mocy  
po podpisaniu niniejszej umowy przez Obie Strony oraz wpłaceniu przez Czarterującego zaliczki na rzecz Armatora. 

Zaliczka w wysokości określonej w & 3 niniejszej umowy, należy wpłacić na konto Armatora:                                
Właściciel konta: …………………………………… 
Adres właściciela konta: ……………………………………….
Nr konta i bank: …………………………………………………………..

& 3
Należności  za  czarter  jachtu  wynikające  z  niniejszej  umowy,  Czarterujący  wpłaca  bezpośrednio  Armatorowi  
lub przelewem na konto Armatora podając w tytule: imię i nazwisko Czarterującego, termin czarteru oraz typ jachtu  
czarterowanego.
Harmonogram wpłat będzie następujący:                                                                                                                                
1. W ciągu trzech dni od momentu otrzymania podpisanej umowy Czarterujący wpłaca zaliczkę w wysokości  30% 
wartości czarteru: …………… zł  (słownie.................................................................................................... 00/100 zł).                                                                  
2. Pozostałą należność w wysokości ....................... zł (słownie.................................................................. 00/100 zł) 
Czarterujący wpłaci w chwili przyjmowania jachtu.
3. Kaucję w wysokości ……………. zł Czarterujący wpłaca przy przyjmowaniu jachtu od Armatora.

& 4
Przekazania jachtu Czarterującemu dokona Armator lub przedstawiciel Armatora. Przekazanie czarterowanego jachtu  
odbędzie się w ustalonym w niniejszej umowie miejscu i czasie, po okazaniu  przez Czarterującego następujących 
dokumentów:        
1. Podpisanej przez Armatora i Czarterującego umowy o czarter określonego jachtu,
2. Uprawnień żeglarskich Czarterującego,
3.Potwierdzeń wpłaty zaliczki,
4. Dokumentu tożsamości Czarterującego.

& 5
Przy  przekazaniu  i  przyjmowaniu  jachtu  Czarterujący  i  Armator  lub  przedstawiciel  Armatora  są  zobowiązani 
potwierdzić  stan  techniczny  jachtu  i  jego  wyposażenia  odpowiednimi  wpisami  i  datowanymi  podpisami  
w „Protokole przekazania jachtu”.

& 6
Czarterujący zobowiązuje się eksploatować powierzony mu jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami PZZ, danymi 
zawartymi w dokumentach jachtu i  dobrą praktyką żeglarską oraz wytycznymi  Armatora dotyczącymi eksploatacji  
czarterowanej łodzi.

& 7
Czarterujący zobowiązany jest dbać o dobry stan techniczny jachtu i zapewnić mu należną konserwację.

& 8
Czarterujący zobowiązany jest oddać jacht sprawny technicznie, sklarowany i czysty, w ustalonym terminie.

& 9



Czarterujący  zobowiązany jest  do poniesienia kosztów strat w wyposażeniu jachtu,  powstałych w czasie objętym 
umowa czarteru jachtu, spowodowanie których nie daje roszczeń Armatora w stosunku do firmy ubezpieczeniowej.

& 10
W przypadku awarii  lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, Czarterujący zobowiązany jest  
do  powiadomienia  Armatora  lub  przedstawiciela  Armatora  telefonicznie  na  nr  telefonu  …………………. oraz 
sporządzenie  „Protokołu  wypadku”.  „Protokół  wypadku”  będzie  dla  Armatora  podstawą  do  występowania  z 
roszczeniami do firmy ubezpieczeniowej.

& 11
W przypadku nie dopełnienia formalności określonych w & 10 niniejszej umowy, zaistniałe straty materialne pokrywa 
Czarterujący.

& 12
W  przypadku  nie  przekazania  jachtu   Armatorowi  lub  przedstawicielowi  Armatora w  ustalonym  miejscu  
i terminie, Czarterujący zobowiązuje sie do zapłacenia kary umownej w wysokości 300% dziennej stawki czarterowej 
za każdą dobę spóźnienia. Doba czarterowa trwa od godz. 14:00 do 11:00 kolejnego dnia.

& 13
Straty w wyposażeniu jachtu i kary za nieterminowe przekazanie jachtu będą potrącane z kaucji Czarterującego.

& 14
W przypadku rezygnacji z czarteru, Czarterujący ponosi następujące koszty:
1. 50% wartości zaliczki gdy rezygnacja następuje nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru,
2. 100% wartości zaliczki gdy rezygnacja następuje później niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru.

& 15
Nieterminowe opłacenie czarteru może spowodować rozwiązanie umowy czarteru jachtu na ryzyko Czarterującego.

& 16
Czarterujący wpłaca kaucje na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w czasie objętym umowa czarteru jachtu.

& 17
Kaucja  w  całości  jest  wypłacana  Czarterującemu  w  dniu  zdania  jachtu,  o  ile  nie  wystąpiły  braki  
w  wyposażeniu  jachtu,  uszkodzenia  jachtu  lub  nie  naliczono  przewidzianych  niniejszą  umową  kar.  
W przypadku  odliczenia w/w kosztów i kar, pozostała część kaucji  zostanie zwrócona Czarterującemu.

& 18
W przypadku gdy zostało wszczęte postępowanie o odszkodowanie w  firmie ubezpieczeniowej, rozliczenie kaucji  
nastąpi  w  ciągu  7  dni  od  daty  otrzymania  przez  Armatora  decyzji  od  firmy  ubezpieczeniowej  wraz  
z wyceną strat i uszkodzeń czarterowanego jachtu.

& 19
Podstawą  do  wyliczenia  kosztów  strat,  powstałych  w  czasie  objętym  umową  czarteru  jachtu,  będzie  „Protokół 
wypadku” wraz z  wyceną uszkodzonych  lub utraconych części  wyposażenia  czarterowanego jachtu,  dostarczona 
przez firmę ubezpieczeniową. 

& 20
W przypadku, określonym w & 11 niniejszej  umowy, wycena kosztów strat w wyposażeniu czarterowanego jachtu 
zostanie sporządzona przez  Armatora biorąc pod uwagę cenę zakupu, transportu części  oraz koszty  związane  
z koniecznością uzupełnienia lub naprawy sprzętu.

& 21
Na  wycenie  strat  o  której  mowa  z  &20  niniejszej  umowy  musi  znajdować  się  podpis  Armatora  
i Czarterującego.

& 22
W  przypadku  odmowy  złożenia  podpisu  przez  Czarterującego  na  wycenie  strat,  Armator  podpisuje  ją  
z adnotacją o przyczynie odmowy podpisania przez Czarterującego.

& 23
Zmiana terminu i miejsca przekazania jachtu  Czarterującemu  może być dokonana wyłącznie przez  porozumienie 
stron, zawarte na piśmie, co będzie stanowić aneks do niniejszej umowy.

& 24
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

         Armator lub przedstawiciel Armatora                                              Czarterujący


