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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SKIPERA ZAWODOWEGO 

Ubezpieczenie OC dla skiperów zawodowych obejmuje ochroną wynikającą z przepisów prawa odpowiedzialność 

cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia działalności jako skiper, sternik zawodowy na 

jachtach do 100t. 

 

Jednostki czarterowane z reguły ubezpieczone są zarówno w zakresie odpowiedzialności cywilnej jak i jachtcasco. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skipera jest ważnym uzupełnieniem ochrony dla skipera i załogi czarterowej. 

W pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że ubezpieczenie OC jachtu lub jachtcaso nie pokrywają szkody względnie 

suma ubezpieczenia jest niewystarczająca. Takie przypadki pokrywa proponowane rozszerzone ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej skipera. 

 

Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, występującego w roli 

czarterującego i kapitana jachtu na całym świecie. 

 

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte (na bazie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

(AHB 2008) i Warunków Szczególnych (SH 2008) Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Zawodowych 

Skiperów): 

 szkody w wyczarterowanym jachcie przy udowodnionym rażącym niedbalstwie,  

 roszczenia z odpowiedzialności cywilnej poszczególnych członków załogi pomiędzy sobą, 

 koszty zabezpieczające do EUR 50.000,00 w przypadku zajęcia jachtu w zagranicznym porcie, 

 roszczenia właściciela z powodu utraty wpływów z czarteru wskutek zawinionych szkód w jachcie do EUR 

17.500,00. 

 

Suma ubezpieczenia wynosi ryczałtowo EUR 5.000.000,00 na zdarzenie dla szkód osobowych i rzeczowych. Wartość 

całkowita świadczenia dla wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych w ciągu roku wynosi 10.000.000,00 EUR. 

 

 

SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZENIE OC SKIPERA ZAWODOWEGO WYNOSI 

225,- EURO 
Klika przykładów: 

1. Podczas wpływania do przystani skiper jachtu czarterowego nie zauważył drugiego wpływającego jachtu 

Doszło do kolizji i ten drugi jacht został uszkodzony. Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jachtu 

czarterowego nie wystarcza do naprawienia szkody. Lukę w ochronie ubezpieczeniowej zamyka ubezpieczenie OC 

skipera  z suma ubezpieczenia w wysokości 5.000.000 Euro w odniesieniu do szkód osobowych i rzeczowych. 

Jeżeli w wyniku tego rodzaju zdarzenia jacht musi zostać zacumowany w zagranicznym porcie, wówczas z 

ubezpieczenia OC skipera pokrywane są koszty z tym związane do wysokości 50.000 Euro. 

2. Podczas rejsu wokół Majorki w wyniku burzy jacht wywraca się. Jeden członek załogi jest ciężko ranny. Skiper 

zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, gdyż najwyraźniej przeoczył mieliznę. Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej jachtu nie pokrywa roszczeń członków załogi w stosunku do skipera. Takie roszczenia pokrywane są z polisy 

odpowiedzialności cywilnej skipera, przy czym w odniesieniu do szkód rzeczowych obowiązuje udział własny w 

wysokości 150 Euro. 

3. Zaistniała szkoda z ubezpieczenia jachtcasco nie może być wypłacona z uwagi na rażące niedbalstwo, które 

przyczyniło się do powstania szkody w czarterowanym jachcie. Tego rodzaju zdarzenia szkodowe, w których 

dowiedziono rażące niedbalstwo po stronie ubezpieczającego, pokrywane są z OC skipera do sumy 550.000 Euro przy 

zachowaniu udziału własnego w wysokości 2.500 Euro. 

4. Jeśli w wyniku zawinionej przez skipera szkody, wypada zarezerwowany czarter ponieważ stocznia nie zdążyła 

jachtu naprawić, to z tego tytułu możliwe odszkodowanie wynosi do 17.500 Euro. Udział własny w tym przypadku 

odpowiada 3 pierwszym dniom czarteru, który nie odbył się. Ubezpieczenie OC skipera pokrywa roszczenia 

skierowane przeciwko firmie czarterowej a także oddala niesłuszne żądania.  

 


