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CZARTER
Hamburger Yacht-Versicherung Schomacker Versicherungsmakler GmbH
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA/REZYGNACJI Z REJSU CZARTEROWEGO
Jeśli nagle z uzasadnionego powodu skiper nie może wziąd udziału w rejsie, niniejsze
ubezpieczenie pokryje wszelkie koszty czarteru, po potrąceniu udziału własnego. Jeśli nagle
brakuje członka załogi, jego udział również zostaje pokryty z tego ubezpieczenia, po potrąceniu
udziału własnego. Przerwanie podróży w czasie trwania czarteru jest również ubezpieczone.
Niewykorzystana częśd opłaty czarterowej po potrąceniu udziału własnego, zostanie pokryta przez
ubezpieczenie. Koszty dojazdu i powrotu mogą również zostad ubezpieczone.
Ubezpieczenie kosztów odwołania/rezygnacji z rejsu pokrywa w ramach umowy, co następuje:
I Jeśli skiper nie może wziąd udziału w rejsie i z tego powodu trzeba odwoład cały czarter,
opłacone zostaną w ramach umowy powstałe koszty storno dla skipera i załogi.
II Jeśli jakikolwiek członek załogi nie może wziąd udziału w podróży, wypłacona zostanie w ramach
umowy odpowiednia częśd ceny czarteru za tego członka załogi.
III Ponadto to ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zwraca w ramach umowy
niewykorzystaną częśd opłaty czarterowej, jeśli rejs z uzasadnionego powodu musi zostad
przerwany.
Na życzenie ubezpieczenie może obejmowad również niewypłacalnośd armatora jachtu
czarterowego.
Ochrona ubezpieczeniowa działa jeżeli z uzasadnionej przyczyny ubezpieczony nie może wziąd
udziału w rejsie czarterowym (lub musi zrezygnowad z rejsu w trakcie jego trwania). Do przyczyn
tych należą:

śmierd,

ciężkie obrażenia w wyniku wypadku,

nieoczekiwane ciężkie zachorowanie,

nietolerancja szczepionki,

ciąża,

szkoda w majątku ubezpieczonego będąca skutkiem ognia, zdarzeo losowych, przestępstwa
dokonanego przez osoby trzecie, pod warunkiem że szkoda jest znaczna lub pod warunkiem że do
jej ustalenia/likwidacji niezbędna jest obecnośd ubezpieczonego,

utrata miejsca pracy przez ubezpieczonego lub przez podróżującego z nim członka rodziny
na skutek nieoczekiwanego, spowodowanego niekorzystną sytuacją zakładu pracy, wypowiedzenia
złożonego przez pracodawcę,

uzyskanie miejsca pracy przez Ubezpieczonego lub przez podróżującego z nim członka
rodziny pod warunkiem, że w dniu dokonania rezerwacji osoba ta była bezrobotna,
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w przypadku, gdy podróż/rejs zarezerwowana była dla dwóch osób, ubezpieczyciel wypłaci
ubezpieczonemu odszkodowanie także wówczas, gdy powyższe zdarzenia będą dotyczyły drugiej
osoby, zakładając że ta osoba również posiada takie ubezpieczenie.

Ubezpieczenie należy zawrzed w przeciągu 14 dni od dokonania rezerwacji czarteru. Jeśli okres
pomiędzy rezerwacją a początkiem czarteru jest krótszy niż 30 dni, ubezpieczenie winno byd
zawarte natychmiast po dokonaniu rezerwacji. Niedotrzymanie powyższych warunków zawsze
skutkuje odmową wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela.

UBEZPIECZENIE OD NIEWYPŁACALNOŚCI FIRMY CZARTEROWEJ
Wiele firm czarterowych zawiera umowy czarteru, jednakże nie przedstawia Klientom
zabezpieczenia z tego tytułu. Firmy czarterowe nie są bowiem objęte obowiązkiem ubezpieczenia
w taki sposób jak jest to wymagane np.: w odniesieniu do biur podróży czy organizatorów
turystyki. Tę lukę można wypełnid wykorzystując ubezpieczenie od niewypłacalności firmy
czarterowej (armatora). Ubezpieczenie to jest produktem dodatkowym, który można dokupid do
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z rejsu.
Ubezpieczenie należy zawrzed w przeciągu 14 dni od dokonania rezerwacji czarteru. Jeśli okres
pomiędzy rezerwacją a początkiem czarteru jest krótszy niż 30 dni, ubezpieczenie winno byd
zawarte natychmiast po dokonaniu rezerwacji. Niedotrzymanie powyższych warunków zawsze
skutkuje odmową wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela.
Cena rejsu czarterowego Rezygnacja z rejsu
(w Euro)
Przerwanie rejsu
do 1000,41,- Euro
Powyżej 1000,- do 1500,59,- Euro
Powyżej 1500,- do 2000,78,- Euro
Powyżej 2000,- do 3000,115,- Euro
Powyżej 3000,- do 4000,151,- Euro
Powyżej 4000,- do 5000,186,- Euro
Powyżej 5000,- do 6000,219,- Euro
Powyżej 6000,- do 8000,286,- Euro
Powyżej 8000,- do 10000,351,- Euro

Rezygnacja/przerwanie rejsu z rozszerzeniem
ochrony o ubezp. niewypłacalności armatora
55,- Euro
83,- Euro
102,- Euro
147,- Euro
190,- Euro
230,- Euro
268,- Euro
355,- Euro
440,- Euro

Uwaga: suma ubezpieczenia zawsze powinna odpowiadad pełnej wartości rejsu/wycieczki
wynikającej z umowy. Jeśli np. suma ubezpieczenia wynosi EUR 1000,- ale wycieczka kosztowała
EUR 1050,- ubezpieczenie nie działa. Powyższe składki obowiązują dla maksymalnie 8 osób. O ile w
rejsie bierze udział więcej osób może zostad naliczona dodatkowa składka.

