
UMOWA O CZARTER JACHTU                             

Zawarta w dniu …………………………… w Giżycku pomiędzy firmą:  
…..................................................................................................., zwaną dalej Armatorem , 
reprezentowaną  przez …...................................... a: 

Panem……………………………….………………………………………………… 
Pesel………………………………………………….….     Legit.się………………………………. 
seria nr………………………………..…….. Patent  nr …………………………………..…… 
Zamieszk.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..….…..      zwanym dalej Czarterującym.

§1. 

Przedmiotem umowy jest czarter jachtu . Armator wypożycza Czarterującemu jacht typu 
Antila 24 o nr rejestracyjnym NZG 1454 wraz z silnikiem w terminie od:  …………………. do: 
……………….  Jacht jest sprawny technicznie, ubezpieczony (OC, NW, Casco), czysty, z 
kompletnym wyposażeniem.

§2.

1.Czarterujący odbiera jacht pierwszego dnia czarteru w godz. 16:00 i jest zobowiązany do 
zdania go sklarowanego, sprawnego technicznie, czystego i z kompletnym wyposażeniem 
najpóźniej do godz. 11:00 ostatniego dnia czarteru w porcie macierzystym tj. w porcie „ Royal 
” w Giżycku. Inne godziny odbioru i zdania jachtu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Armatorem.

2.Przy odbiorze jachtu należy posiadać  dokument tożsamości oraz dokument uprawniający 
do prowadzenia jachtu (patent). Wydawanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o 
podpisaną Umowę czarteru jachtu oraz Protokół zdawczo-odbiorczy.

§3. 

W przypadku zdania jachtu w terminie późniejszym niż określono w  § 2.1. niniejszej umowy, 
Czarterujący zapłaci Armatorowi karę umowną w wysokości 150% dziennej ceny czarteru za 
każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

§4.

1.Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht, silnik zaburtowy i wyposażenie  
w okresie od przejęcia do zdania jachtu Armatorowi. W przypadku awarii Czarterujący 
zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się z Armatorem. 
Jeżeli szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC i Casco polisy ubezpieczeniowej, to 
wstrzymuje się wpłaconą kaucję do czasu uzyskania odszkodowania od Ubezpieczyciela. 
Udziałem własnym w szkodzie obciąża się Czarterującego. Inne straty rozliczane są z kaucji 
na miejscu. 

2. Podstawą do wyliczenia kosztów strat i uszkodzeń powstałych w czasie objętym umową 
czarteru jachtu będzie Protokół  zdawczo - odbiorczy wraz z wyceną poszczególnych części 
wyposażenia i opisem uszkodzeń.

3. Powyższa wycena zostanie sporządzona przez Armatora, biorąc  pod uwagę cenę 
zakupu, cenę transportu oraz koszty strat wynikające z przekazania niesprawnego jachtu 



następnej załodze i inne koszty spowodowane koniecznością uzupełnienia i naprawy 
sprzętu.

4.W przypadku oddania jachtu brudnego (np. nieumyty pokład, brudne  naczynia, 
nieopróżnione i nieumyte WC, brud w kokpicie) czarterujący zobowiązany jest do pokrycia 
pełnych kosztów czyszczenia. Koszt czyszczenia wynosi 100,00 zł (sto złotych). 

5.Czarterujący powinien używać jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską i na nim 
spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności. W razie potrzeby należy refować 
żagle, nie opuszczać portu podczas silnych wiatrów.

6. Armator nie zezwala na zabieranie na  jacht zwierząt domowych.

§5.

Przy odbiorze jachtu Czarterujący zobowiązany jest do zapłacenia kaucji Armatorowi w 
wysokości 500 zł. na poczet pokrycia ewentualnych kar za opóźnienia czy strat w czasie 
objętym umową. Kaucja jest zwracana w całości, jeżeli nie zostaną naruszone warunki 
czarteru.

§6.

1.Opłata za czarter wynosi: …………….. zł (słownie: …………………..) (cena za dobę    
……. zł  x    …… dni).

2.Czarterujący wpłacił zaliczkę w wysokości ……………….., (słownie :
………………………………………..) za pośrednictwem serwisu  www.mjacht.pl.

3.Pozostałą kwotę w wysokości:  ……………………… zł.(słownie: 
…………………………………………….)  czarterujący zobowiązany jest wpłacić w dniu 
odbioru jachtu.

4 .W przypadku rezygnacji z czarteru potrąca się wpłaconą zaliczkę.

5.W przypadku nie zgłoszenia się po jacht w pierwszym dniu czarteru i nie powiadomieniu 
Armatora o innym terminie odbioru jachtu, jacht przechodzi do dyspozycji Armatora, zaliczka 
nie podlega zwrotowi.

§7. 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się załatwić polubownie, 
rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

§8.

 Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą obu stron.

§9.

 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po 
jednym dla Armatora i Czarterującego.

………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

Armator Czarterujący


