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UMOWA NAJMU JACHTU
Zawarta w dniu …………………………. r. pomiędzy :
1. Firmą ……………………………………. reprezentowaną przez ………………………………….
- zwaną dalej wynajmującym,
2. …………………………………… zam. …………………………………………. tel. ……………….
zwanym dalej najemcą, została zawarta umowa najmu jachtu,
zwanego dalej czarterem.
§1
Czas trwania czarteru określony został na okres: od ………………………. r. godz. 16.00
Do …………………………………. r. godz. 11.00
Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest port WRONY k/Giżycka.
§2
Przedmiotem czarteru jest jacht …………………………………
§3
Wynajmujący zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku,
a najemca utrzymać go w takim stanie przez okres trwania czarteru.
§4
Koszt napraw w wyniku usterek z winy najemcy, połączone ze zwykłym użytkowaniem jachtu, w
czasie trwania czarteru, obciążają najemcę.
§5
O stanie przydatności przedmiotu czarteru decyduje stan techniczny jachtu oraz wyposażenia,
które określa aneks do niniejszej umowy (protokół przekazania jachtu) sporządzony w dniu
odbioru jachtu.
§6
Najemca odpowiedzialny jest względem wynajmującego za szkodę powstałą w czasie
trwania czarteru do wysokości nie pokrytej odszkodowaniem wypłaconym przez
ubezpieczyciela o ile szkoda ta powstała w wyniku błędu popełnionego przez najemcę.
Szkody powstałe w wyniku działalności zdarzeń losowych oraz osób trzecich pokrywa
ubezpieczenie w zakresie określonym polisą ubezpieczeniową. W pozostałych przypadkach szkody
na rzecz najemcy jak również wynajmującego pokrywają osoby trzecie.
§7
Wynajmujący otrzyma czynsz za czarter jachtów w wysokości ……………..PLN za czas trwania
czarteru określony w § 1 najpóźniej w dniu odbioru jachtu przez najemcę.
§8
Najemca zobowiązany jest uiścić zadatek na poczet czarteru w wysokości ………………….. PLN.
(tytuł wpłaty – „Czarter jachtu” ).
#11
W przypadku rezygnacji z czarteru jachtu przez najemcę w terminie krótszym niż 30 dni, od daty
rozpoczęcia czarteru zadatek nie podlega zwrotowi.
#12
Najemca w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości ………….. zł. za jacht.
#13
Kaucja stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego, jak również strat w
wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu.
#14
Najemca zobowiązany jest do oddania jachtu sprawnego technicznie i czystego
(koszt usługi sprzątania jachtu przez wynajmującego wynosi od 250 zł).
#15
W przypadku powstałego z winy najemcy poważnego uszkodzenia jachtu, uniemożliwiającego
dalszą bezpieczną żeglugę, najemca zrzeka się prawa zwrotu kaucji, otrzymania jachtu zastępczego
lub rekompensaty finansowej. Nie otrzyma również
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zwrotu opłaty za niewykorzystany okres czarteru. Zobowiązuje się także pokryć ewentualne straty
finansowe wynajmującego oraz roszczenia osób trzecich do wysokości
nie pokrytej odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela.
#16
Jeżeli w dniu przekazania jachtu wynajmujący nie jest w stanie zapewnić sprawnego jachtu
zobowiązuje się on do zwrotu wszelkich wpłat na poczet czarteru oraz jeśli wystąpiły kosztów
podróży. Ewentualnie za zgodą najemcy, o ile będzie taka możliwość
wynajmujący dołoży wszelkich starań by zapewnić inny jacht o zbliżonym lub lepszym standardzie
w podobnej cenie oraz zbliżonym terminie czarteru.
#17
W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż określa #1 niniejszej umowy kaucja ulega
przepadkowi a najemca za każdą nowo rozpoczętą dobę czarteru uiszcza opłatę w wysokości … zł.
#18
Jacht nie może być podnajmowany.
#19
Wynajmujący oświadcza, że jacht określony w punkcie #2 niniejszej umowy posiada aktualne
ubezpieczenie Jacht CASCO, OC użytkownika, NNW członków załogi; silnik posiada ubezpieczenie
od kradzieży. Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu wynosi 15%, udział własny czarterującego
stanowi wysokość kaucji.
#20
Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd w
Giżycku
#21
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Morskiego.
# 22
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej-aneksu i zgody stron.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
#23
Umowa o czarter nabierze mocy po podpisaniu przez najemcę i wpłaceniu zadatku
w terminie 5 dni od daty otrzymania umowy.
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