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PANTAENIUS

Pakiety Czarterowe



Ubezpieczenie czarteru - korzyści dla Ciebie

...w ubezpieczeniu kaucji

• Ubezpieczenie Kaucja Plus (‚Bond Insurance Plus‘) 
  Może być wykupione osobno, przed rozpoczęciem podróży lub jako 

rozszerzenie, jeśli ubezpieczenie depozytu oferowane w Pakietach 
czarterowych jest niewystarczające.

...w ubezpieczeniu kosztów związanych z anulacją czarteru

•  Jeśli rozpoczęta podróż zostanie przerwana, część kosztów czarterowych 
związanych z niewykorzystaną częścią czarteru jest ubezpieczona.

• Opcja bez udziału własnego
  Przy wyborze odpowiedniej opcji składki, udział własny może być zreduko-

wany do zera.

• Niewypłacalność biura podróży lub agencji czarterowej jest ubezpieczona.

• Zwrot kosztów podróży powrotnej, w przypadku niepojawienia się kapitana.

Ubezpieczenie czarteru można teraz wykupić w krótszym czasie!

Ubezpieczenie można zawrzeć w terminie nie później niż 21 dni od zawarcia 
kontraktu czarterowego lub nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem podróży. 
Osobne ubezpieczenie ‚Kaucja Plus‘ można wykupić z jednodniowym wy- 
przedzeniem, ale przed rozpoczęciem rejsu.



Pakiety czarterowe Pantaenius

Basic Silver Gold Premium

Cena pakietu z udziałem własnym* 147,06 € 231,09 € 302,52 € 415,97 €

Cena pakietu bez udziału własnego* 189,07 € 273,11 € 357,14 € 491,60 €

Ubezpieczenie OC Skippera

Suma gwarancyjna dla szkód oso-
bowych i / lub uszkodzenia mienia 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 €

Straty finansowe 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €

Ubezpieczenie kosztów aresztowania 
jachtu do: 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Ubezpieczona utrata następnych 
czarterów do: 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €

Koszty hotelu i podróży w przypadku 
anulacji do: 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Ubezpieczenie kosztów związa-
nych z anulacją lub skróceniem 
podróży

Maksymalne odszkodowanie 10.000 € 10.000 € 15.000 € 25.000 €

Ubezpieczenie KL Nie Nie

Leczenie, leki, transport do kraju - -

Koszty pogrzebu, transport zwłok - - 12.000 € 12.000 €

Ubezpieczenie NNW Nie Nie Nie

Odszkodowanie w przypadku 
kalectwa/śmierci - - - 150.000 / 

75.000 €

Koszty ratownictwa  - - - 50.000 €

Ubezpieczenie kaucji Nie

Wysokość kaucji do: - 1.500 € 3.000 € 5.000 €

*  Minimalny udział własny wynosi 100 € na osobę, na szkodę. W przypadku choroby minimalny udział 
własny wynosi 20%.



Twoje korzyści z naszym Ubezpieczeniem Czarteru

Ubezpieczenie OC Skippera

Ubezpieczenie kosztów 
anulacji podróży

Ubezpieczenie Kosztów 
Leczenia za granicą

Ubezpieczenie Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie Kaucji

Warto pamiętać, że:

•  Każdy z pakietów czarterowych ważny jest na jeden rejs (jedna umowa czarteru) trwający 
do 60 dni.

•  Pakiety czarterowe przewidziane są dla załogi maksymalnie 10 osobowej (skipper nieza-
wodowy i 9 członków załogi). Jeśli na liście załogi jest więcej osób, aby objąć wszystkich 
ubezpieczeniem konieczne jest wykupienie dodatkowych pakietów.

•  Lista załogi musi być dokładnie określona - ubezpieczone są tylko osoby wyszczególnione 
we wniosku.

Aby zawrzeć ubezpieczenie skontaktuj się z nami!

Pantaenius GmbH Oddział w Polsce  
Tel. +48 58 350 61 31

pantaenius.pl/czarter 
info@pantaenius.pl


