Polecający

Taryfa ryczałtowa dla ubezpieczeń bonus 12 miesięcy!

YACHT-POOL Polska
Agencja: Daniel Prusinski
Posthalterring 7

Zapłać jednorazową składkę ubezpieczeniową i przez
następnych dwanaście miesięcy
będż ubezpieczonym (OC, NNW i NUC).

D- 85599 Parsdorf

(musi być skipperem)

Bezpośrednio do YACHT-POOL
Proszę wypełnić wniosek, włożyć do koperty i przesłać go pocztą,
faksem:
+48 / 22 - 3986 069
więcej informacji pod nr. tel.:
+48 / 22 - 3986 062
lub:
www.yacht-pool.pl

Nazwisko: ________________________________

Tel. do pracy: ___________________________________

Imię:

________________________________

Tel.dom:

___________________________________

Ulica:

________________________________

Tel. kom.:

___________________________________

Kod:_______ Miejscowość:___________________

Faks:

___________________________________

Rok ur.: ________ Zawód: ___________________

Email:

___________________________________

DLA SKIPPERÓW ZAWODOWYCH
POSIADACZ POLISY:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA SKIPPERA:
Zgodnie z OWU OC (ogólne warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)
oraz warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL PL-Z 01.

kwota ubezpieczenia:
€ 5,00 mln ryczałt za obrażenia ciała/straty mienia
€ 10,00 mln ryczałt za obrażenia ciała/straty mienia

Przy wyborze wysokości ubezpieczenia należy
zwrócić uwagę na wysokie koszty przy szkodach
osobowych za granicą oraz na to, że
odpowiadacie Państwo osobiście!

składka (długość do 17m):
€ 214,€ 321,-

składka (długość od 17m):
€ 714,€ 1071,-

Ochrona ubezpieczenia dla jachtów motorowych obejmuje również ochronę ubezpieczeniową dla jachtów żaglowych. Łodzie motorowe o
prędkości max. do 10 km/h ubezpieczone są wg stawek jak dla jachtów żaglowych. Szkody rzeczowe na statku powstałe w wyniku
rażącego niedbalstwa są ubezpieczane max. € 300.000,- na rok. Kwota ubezpieczenia maksymalizowana jest raz na rok.
Ważne: Załoga może się ubezpieczacz na
NNW. Informacje i Wniosek:
info@yacht-pool.pl

UBEZPIECZENIE SKIPPERA OD NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Zgodnie z OWU NNW (ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)
oraz z warunkami ubezpieczenia YACHT-POOL PL-Z 01. Obowiązuje tylko skippera.
inwalidztwo

koszty ratownicze

śmierć

€ 155 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

składka:
€ 80,

€ 230 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

€ 184,-

€ 380 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

€ 286,-

€ 510 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

€ 406,-

€ 770 000,-

€ 60 000,-

€ 77 000,-

€ 606,-

UBEZPIECZENIE KAUCJI ZA CZARTER Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL PL-Z 01 kaucji za czarter.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skippera oraz załogę na kwotę powstałej szkody casco, w wybranej poniżej maksymalnej
wysokości. Udział własny wynosi 5% kaucji lub małej szkody, jednak nie mniej niż € 50,- za zdarzenie. Zaznaczona kwota kaucji
nie może być niższa niż ustalona w umowie czarteru. Ubezpieczenie jest ważne tylko na jeden czarter.
kwota kaucji do €:
511,1025,1550,2050,2600,3050,składka
€
61,120,154,195,243,292,_________________
Termin czarteru

od:.....................................

do:.................................

Jeśli chcą Państwo ubezpieczyć kwotę kaucji wyższą niż € 3050,-, proszę wpisać żądaną kwotę w puste miejsce po prawej stronie i
przesłać formularz faksem. Otrzymacie Państwo niezwłocznie naszą propozycję składki. Ryzyko regat jest wyłączone z ubezpieczenia
kaucji za czarter, ale na wniosek może zostać dodane. Ubezpieczenie kaucji nie zwalnia od zdeponowania kaucji w bazie.

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW USZKODZEŃ W CZARTERZE
Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL PL-Z 01 od następstw uszkodzeń w czarterze.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skippera oraz załogę dla jachtów o ustalonych jak poniżej parametrach:
długość

do 33′

składka za jacht żaglowy

do 36′

€ 168,-

do 43′

€ 198,-

do 52′

€ 238,-

do 63′

€ 302,-

€ 378,-

składka za jacht motorowy
€ 109,€ 120,€ 298,€ 438,€ 598,Ochrona ubezpieczeniowa dla jachtów motorowych obejmuje również ochronę ubezpieczeniową dla jachtów żaglowych.
Ryzyko regat jest wyłączone z ubezpieczenia od następstw uszkodzeń w czarterze, ale na wniosek może zostać dodane.

USŁUGA PROGNOZY POGODY PRZEZ SMS
Zgodnie z warunkami ubezpieczeń YACHT-POOL o usługach prognozy pogody przez SMS.

Prognozę pogody otrzymują Państwo dwa razy dziennie. Proszę wpisać wybrany termin rejsu, odpowiedni numer i skrót obszaru
rejsu (patrz prospekt lub www.yacht-pool.pl). Proszę podać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego na pierwszej stronie
wniosku, w przeciwnym razie nie będzie możliwe przekazywanie danych.
region żeglugi nr:

skrót:

0,00
składka: € 1.29 x ______ dni = € _____________________

termin od:

do:

przykład € 1.29

x

10 dni = € 12.90

(za obszar podróży nr i dzień)

UBEZPIECZENIE CHOROBOWE
WKRÓTCE ZAOFERUJEMY UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NA ZAGRANICĘ.
SZCZEGÓŁY ZOBACZ STRONĘ WWW.YACHT-POOL.PL

wszystkie warunki pod: www.yacht-pool.pl

Po złożeniu wniosku otrzymają Państwo polisę z rachunkiem za nią.
Ubezpieczenie rozpocznie się pod warunkiem, że zapłata składki poprzedza termin
rozpoczęcia ubezpieczenia, który sobie Państwo życzyli.
Składka obejmuje wszystkie opłaty. Ubezpieczenie obejmuje okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
ubezpieczenia. Umowy nie są automatycznie odnawiane.
Wyjątki: ubezpieczenie kaucji za czarter i usługa prognozy pogody, które kończą się wraz z zakończeniem podróży.
Warunki są dostępne na naszej stronie internetowej: www.yacht-pool.pl

Niniejszym potwierdzam, iż przeczytałem/łam i zapoznałem/łam się z pouczeniem dot. wyrażania zgody i odwoływania się
na str. www.yacht-pool.de/deutschland/einv-wid_0108.pdf i wnioskuję o następujące, zaznaczone powyżej produkty:
Początek ubezpieczenia: ________________, 12:00
Ubezpieczenie rozpoczyna się wraz z podróżą statkiem, za wyjątkiem
ubezpieczenia anulowania czarteru.
Miejscowość ______________________ Data __________________

__________________________
Nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI)

wysyłać

___________________________________
podpis (nie potrzebny w przypadku e-maila)

FLIGHT-SERVICE
We are specialized in flights to all important charter basis. We have access to more than
4 million flights worldwide! Ask for an offer to your destination under: www.yachtpoolflights.de

