
UMOWA O CZARTER JACHTU

1.
W dniu …..................pomiędzy ..................................................................................................................... 
( zwanym dalej wynajmującym ) ,a …............................................................................................................ 
( zwanym dalej najemcą ) , legitymującym(ą) się dowodem osobistym nr …...............................................
oraz posiadającym(ą) patent żeglarski nr …...............................................  została zawarta umowa najmu 
jachtu  …......................................wraz z silnikiem, zwanego dalej czarterem.

2.
Powyższa umowa została zawarta celem użytkowania przedmiotu czarteru w celach turystycznych.

3.
Czas trwania czarteru określony został na okres od …...............do ...............: odebranie jachtu pierwszego 
dnia w porcie GAT „Sośnica” w Rynie od godziny 12:00, zwrot ostatniego dnia w godzinach 8:00-10:00 w 
porcie GAT „Sośnica” w Rynie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

4.
Wynajmujący zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku. Najemca 
zobowiązuje się utrzymać go w stanie sprawnym technicznie i kompletnym przez cały czas trwania 
czarteru.

5.
Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem jachtu obciążają wynajmującego. Naprawy 
wynikające z użytkowania przez najemcę czarteru niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki 
żeglarskiej ( z wyłączeniem szkód pokrytych przez ubezpieczyciela ) obciążają najemcę.

6.
Wszystkie szkody i naprawy wiadome najemcy powinny być zgłoszone wynajmującemu. 

7.
Wydanie jachtu następuje w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy , który jest aneksem do niniejszej 
umowy.

8.
Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem i 
zasadami sztuki żeglarskiej. Prowadzący jacht musi posiadać minimum stopień żeglarza jachtowego. Jacht 
może być przekazany wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego i patentu.

9.
Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu 
umowy.

10.
Najemca nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem.

11.
Wynajmujący otrzyma wynagrodzenie za czarter jachtu razem z silnikiem................................. 
słownie.............................................................................    

12.
Najemca zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 30% wartości wynagrodzenia wynikającego z 
powyższej umowy tj............................... Umowa o czarter nabiera mocy prawnej po odesłaniu listem 
poleconym w terminie do 7 dni od momentu otrzymania umowy podpisanej kopii umowy wraz z kopią 
dowodu wpłaty zaliczki. Wpłaty można dokonać przekazem pieniężnym na adres : ….................................. 
lub przelewem bankowym na konto: …...........................................................................................................
lub płatnością internetową na www.mJacht.pl

13.
Jeżeli z winy najemcy umowa nie dojdzie do skutku, to zaliczka ulega przepadkowi. W przypadku, gdy 
umowa nie dojdzie do skutku z winy wynajmującego zobowiązuje się on do zwrotu wpłaconej zaliczki i 
wszelkich innych wpłat wynikających z tej umowy.



14.
Pozostała należność w wysokości 70 % kwoty wynikającej z pkt. 11 tj …................ Najemca zobowiązany 
jest wpłacić  najpóźniej w dniu czarteru określonego w pkt.3.

15
Najemca w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości …......................, którą w przypadku 
braku uszkodzeń jachtu , wynajmujący zwróci w całości najemcy w dniu zwrotu jachtu. W przypadku 
wystąpienia szkody z winy najemcy wynajmujący zwróci najemcy zaliczkę pomniejszoną o koszt 
likwidacji szkody o ile likwidacja szkody nie będzie objęta odszkodowaniem wypłaconym przez 
ubezpieczyciela. 

16.
Czarterujący zobowiązany jest do oddania jachtu sprawnego technicznie i czystego ( koszt usługi 
sprzątania jachtu przez Armatora wynosi 100 zł.).

17
Czarterujący odpowiedzialny  jest względem Armatora za szkodę powstałą w czasie trwania umowy do 
wysokości nie pokrytej odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela. Jednocześnie wynajmujący 
oświadcza, że jacht będący przedmiotem umowy posiada pełne ubezpieczenie OC/JachtCASCO/NW oraz 
ubezpieczenie silnika od kradzieży na okres trwania umowy.

18.
Straty w wyposażeniu jachtu i kary za nieterminowe przekazanie jachtu będą potrącone z kaucji 
Czarterującego.

19.
W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa pkt.3 niniejszej umowy najemca 
za każdą nowo rozpoczętą dobę czarteru uiszcza opłatę w wysokości 500 zł.

20.
Wynajmujący jacht zobowiązany jest do ubezpieczenia go na czas trwania czarteru.

21.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody stron.

22.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

23.
Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie.

24.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana własnoręcznie przez 
strony.

25.
Umowa jest ważna w momencie odesłania jednego egzemplarza podpisanej umowy oraz wpłacenia 
zaliczki w wyżej określonym terminie na adres wynajmującego.

  ................................................                                                                      …...........................
               najemca       wynajmujący

  


