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INFORMACJA O PRODUKTACH (CZĘŚĆ A), INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW (CZĘŚĆ B),  
WARUNKI UBEZPIECZENIA PANTAENIUS ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SKIPPERA  

WUPOCS  
 

CZĘŚĆ A: INFORMACJA O PRODUKTACH DLA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 
SKIPPERA 

 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej skipera. Informacje te nie są jednak 
wyczerpujące. Cała treść umowy wynika z wniosku, polisy 
ubezpieczeniowej i dołączonych warunków ubezpieczenia. Zawarte 
tam uregulowania są miarodajne dla ochrony ubezpieczeniowej. 
Dlatego prosimy o uważne przeczytanie wszystkich warunków 
ubezpieczenia. 
 
1. Jaką umowę ubezpieczenia oferujemy? 
Niniejszym oferujemy Państwu roczne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej skipera dla użytkowanych przez 
Państwa obcych jachtów. 
 
2. Co obejmuje ubezpieczenie Pantaenius w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej skipera? 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Pana/Panią jako osobę 
ubezpieczoną oraz osoby współubezpieczone w przypadku po-
stawienia przez osoby trzecie roszczenia na podstawie 
ustawowych przepisów o odpowiedzialności cywilnej za szkody 
spowodowane w związku z użytkowaniem jachtu, którym dowodzi 
Pan / Pani jako skipper. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także 
należące do jachtu łodzie pomocnicze i sprzęt do sportów 
wodnych. Dalsze informacje podano w § 1 WUPOCS. 
 
3. Ile wynosi składka i kiedy należy ją zapłacić? 
Wysokość składki oraz czas trwania umowy wynikają z wniosku 
oraz polisy ubezpieczeniowej. Składkę należy zapłacić w terminie 
dwóch tygodni od otrzymania polisy ubezpieczeniowej. Jeśli 
składka nie zostanie opłacona z Państwa winy, ubezpieczyciel 
może odstąpić od umowy. 
 
4. Czego ubezpieczenie nie obejmuje? 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca wszystkie możliwe 
przypadki nie istnieje. I tak na przykład ochrona ubezpieczeniowa 
nie obejmuje umyślnego uszkodzenia przez ubezpieczonego lub 
szkód spowodowanych w wyniku udziału w wyścigach łodz 
motorowych. Bliższe informacje o wyłączeniach zawiera § 4 
WUPOCS. 
 
5. Na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy? 
Abyśmy mogli prawidłowo zweryfikować Państwa wniosek, pro-
simy o rzetelne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania za-
warte we wniosku oraz w dodatkowych dokumentach. Bliższe 
informacje znajdują się w specjalnych powiadomieniach będących 
podstawą wniosku, a dotyczących przedumownych obowiązków 
zawiadamiania. 
 
6. Na co należy zwrócić uwagę w okresie ważności umowy 
ubezpieczenia? 
W efekcie zmiany okoliczności (zwiększenie ryzyka), o które 
pytaliśmy we wniosku lub innych dokumentach, ewentualnej 
zmianie musi ulec umowa ubezpieczenia. Dlatego o zmianach tych 
muszą nas Państwo informować.  
 
7. Na co należy zwrócić uwagę w przypadku wystąpienia 
szkody?  
W przypadku wystąpienia szkody mają Państwo określone 
obowiązki, które należy wypełnić, aby nie ryzykować zwolnienia 
Ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania. 
Zobowiązania te wymienione zostały w § 6 WUPOCS. 
 
8. Jakie są skutki nieprzestrzegania punktów? 

Obowiązki wymienione w punktach 5-7 należy wypełniać 
starannie, ponieważ mają one duże znaczenie dla realizacji umowy 

ubezpieczenia. Dlatego ich nieprzestrzeganie może mieć dla 
Państwa poważne konsekwencje. W zależności od rodzaju 
naruszenia obowiązków można utracić częściowo lub nawet 
całkowicie ochronę ubezpieczeniową, albo ubezpieczyciele mogą 
mieć prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia. Bliższe 
informacje zawarte są w warunkach ubezpieczenia. 
 
9. Jak długo ważna jest umowa ubezpieczenia; w jaki 
sposób można ją zakończyć? 
Czas trwania umowy wynika z polisy ubezpieczeniowej. Umowę 
można wypowiedzieć na piśmie przy zachowaniu trzymiesięczne-
go okresu wypowiedzenia. Ponadto możliwość wypowiedzenia 
umowy istnieje w przypadku zaistnienia szkody.  
 
 

CZĘŚĆ B: INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW 
 
1. Ponoszący ryzyko  
 Zasadniczo ponoszącym ryzyko jest konsorcjum kilku 
ubezpieczycieli. Dokładny udział ubezpieczycieli, którzy 
przystąpili do tej umowy, ich adresy do doręczeń, numer 
rejestru handlowego i dalsze informacje zawiera oferta i 
dołączony wykaz adresów ubezpieczycieli, na rzecz których 
działa Pantaenius GmbH & Co. KG. 
 
2. Informacja o firmie Pantaenius GmbH & Co. KG 
Pantaenius GmbH & Co. KG 
Großer Grasbrook 10, D-20457 Hamburg (rejestr handlowy HRA 
72656) 
Osobiście odpowiedzialny wspólnik: 
Harald Baum GmbH Hamburg (rejestr handlowy HRB 63869) 
Dyrektorzy zarządzający: Harald Baum, Martin Baum 
 
Status pośrednika ubezpieczeniowego  
Zgodnie z § 34d ust. 1 GewO [ustawa o działalności 
gospodarczej] Pantaenius jako "zależny agent ubezpieczeniowy" 
działa na rzecz konsorcjum ubezpieczycieli w zakresie 
ubezpieczeń Casco, OC i czarterów jachtów oraz na rzecz 
ubezpieczycieli w zakresie ochrony prawnej, ubezpieczenia 
chorobowego w czasie podróży zagranicznych oraz 
ubezpieczenia pasażerów pojazdów od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Działalność Pantaenius odpowiada 
działalności „underwriting agent”, wyposażonego w daleko idące 
pełnomocnictwa ubezpieczycieli. Właściciel jachtu oraz 
czarterujący mogą więc być pewni, że oświadczenia złożone 
wobec Pantaenius uznawane są za doręczone ubezpieczycielowi, 
a zapłaty składek na rzecz Pantaenius są skuteczne wobec 
ubezpieczyciela. Pantaenius oferuje wszystko – począwszy od 
zawarcia umowy po świadczenie w wypadku szkody – z jednej 
ręki jako kompetentny decydent. 
 
Rejestr agentów ubezpieczeniowych 
Zgodnie z przepisami prawa komplementariusz spółki 
Pantaenius, Harald Baum GmbH, wpisał ją do rejestru agentów 
ubezpieczeniowych pod numerem D-57B1-CBTDS-70. 
Rejestrację agentów ubezpieczeniowych sprawdzić można w 
następującej instytucji: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.,  
[Niemiecka Izba Przemysłu i Handlu] 
Breite Str. 29, 10178 Berlin,  
Tel.: 0180 500 5850 (14 eurocentów/minutę z niemieckiej sieci 
stacjonarnej; z sieci komórkowych maksymalnie 0,42 euro), lub 
poprzez www.vermittlerregister.info. 



 

 

Podstawowe informacje i informacje rynkowe 
Pantaenius jest jednym z przodujących w świecie specjalistów 
ubezpieczeń jachtów i czarterów. Bazując na ponad stuletnim 
doświadczeniu firmy, Pantaenius nie tylko projektuje oferowane 
ubezpieczenia, lecz również oferuje różnorodność produktów 
ubezpieczeniowych dla jachtingu wspólnie z konsorcjami 
ubezpieczycieli lub z poszczególnymi ubezpieczycielami. 
Konsorcja, z którymi współpracuje Pantaenius, są tworzone przez 
specjalistów Pantaeniusa po dokonaniu szczegółowych badań 
rynku, prowadzonych specjalnie w tym celu. 
Specjaliści Pantaeniusa – będąc prekursorami - nieustannie 
opracowują warunki ubezpieczenia dla nowych ulepszonych 
warunków i dopasowują je do zmieniających się potrzeb amatorów 
sportów wodnych i rynkowych realiów. Ochrona ubezpieczeniowa 
jest więc dostosowana do potrzeb klientów.  
Zwraca się uwagę na to, że Pantaenius oferuje Państwu wyłącznie 
własne, wypracowane z wymienionymi ubezpieczycielami produkty 
ubezpieczeniowe i nie może reprezentować innych ubezpieczycieli 
czy oferować innych produktów. 
3. Istotne cechy ubezpieczenia 
Istotne cechy zamówionego przez Państwo ubezpieczenia (jak np. 
rodzaj, zakres, początek ochrony ubezpieczeniowej i wymagalność 
naszego świadczenia) wymienione zostały w informacji o 
produkcie, we wniosku, w polisie ubezpieczeniowej, warunkach 
oraz niniejszej informacji dla konsumenta. 
 
4. Ogólna cena ubezpieczenia 
Wysokość składki (wraz z aktualnie obowiązującym podatkiem od 
ubezpieczeń) znajduje się w zestawieniu w piśmie przewodnim 
oraz w Państwa wniosku. 
 
5. Zapłata/realizacja, dojście umowy do skutku 
Umowa dochodzi do skutku poprzez przesłanie polisy 
ubezpieczeniowej. Wynikająca z umowy ochrona rozpoczyna się w 
momencie wskazanym w polisie. Składki stają się wymagalne w 
dwa tygodnie po otrzymaniu polisy ubezpieczeniowej. Jeśli nie 
udzielą nam Państwo polecenia zapłaty, to składki należy przelać 
niezwłocznie w tym terminie. 
 
6. Okres ważności 
Przekazane informacje i ceny dotyczące ochrony ubezpieczeniowej 
uważamy za wiążące dla nas przez okres trzech miesięcy od 
momentu otrzymania przez Państwo niniejszych dokumentów. 
 
7. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy 
Deklarację ubezpieczeniową mogą Państwo odwołać pisemnie w 
ciągu 2 tygodni, bez konieczności podawania przyczyn. Bieg tego 
terminu rozpoczyna się w dniu, po którym otrzymali Państwo 
polisę ubezpieczeniową, warunki umowy wraz z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia oraz informacje o umowie zgodnie z § 7 
ust. 2 ustawy o umowach ubezpieczeniowych i niniejsze pouczenie 
w formie pisemnej. Do zachowania terminu wystarcza terminowe 
wysłanie odwołania.  
Odwołanie należy wysłać na adres: 
Pantaenius GmbH und Co. KG,  
Postfach 11 0729, 20407 Hamburg. 
 
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Państwa ochrona 
ubezpieczeniowa zostaje zakończona a Państwo otrzymają zwrot 
części składki ubezpieczeniowej, jaka przypada na okres po 
wpłynięciu odwołania. 
 
Część składki przypadającą na okres do momentu wpłynięcia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy można zatrzymać, jeśli 
wyrazili Państwo zgodę na to, aby ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczęła się przed upływem terminu odstąpienia. Jeśli nie 
wyrazili Państwo takiej zgody lub jeśli ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się dopiero po upływie terminu odstąpienia, to 
otrzymane przez obie strony świadczenia podlegają zwrotowi.  
 
Państwa prawo do odstąpienia od umowy wyklucza się, jeżeli na 
Państwa wyraźne życzenie umowa została przez obie strony w 
pełni zrealizowana, zanim skorzystali Państwo z przysługującego 
prawa do odstąpienia. Prawo do odstąpienia od umowy nie przy-
sługuje Państwu w przypadku umów zawieranych na okres krótszy 
niż jeden miesiąc.  
 

8. Okres ważności umowy 
 Umowa ubezpieczeniowa zostaje zawarta na jeden rok i ulega 
automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok, jeśli najpóźniej 
trzy miesiące przed jej upływem nie zostanie wypowiedziana na 
piśmie. 
 
9. Prawo do wypowiedzenia 
Postanowienia dotyczące prawa do wypowiedzenia zawarte są w 
warunkach ubezpieczenia. 
 
10. Stosowane prawo 
 Do umowy ubezpieczeniowej zastosowanie znajduje prawo 
Republiki Federalnej Niemiec. 
 
11. Język umowy 
Językiem umowy jest język niemiecki lub angielski. Wszelka 
komunikacja odbywa się w wyłącznie w języku niemieckim lub 
angielskim. 
 
12. . Pozasądowa instytucja zażaleniowa  
 W wypadku zażaleń dotyczących decyzji ubezpieczyciela mogą 
Państwo skorzystać z pozasądowej procedury składania zażaleń i 
zaskarżania przy Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
[Stowarzyszenie Rzeczników Praw Ubezpieczonych].  
Adres:  
Postfach 080632, 10006 Berlin. 
Postępowanie to jest dla Państwa bezpłatne. Decyzje 
pełnomocnika dotyczące wartości zażalenia do 5.000,- euro są 
dla ubezpieczyciela wiążące.  
Powyższe nie narusza w żaden sposób możliwości skorzystania z 
drogi prawnej. 
 
13. Zażalenia kierowane do urzędu nadzoru 
Zażalenia mogą Państwo kierować, także bezpłatnie, do 
właściwego urzędu nadzoru, czyli do Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht [Federalne Centrum Nadzoru 
Usług Finansowych], Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 
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§ 1 Przedmiot ubezpieczenia 
1. Ubezpieczyciel gwarantuje ubezpieczonemu i 
osobom współubezpieczonym  ochronę 
ubezpieczeniową w przypadku postawienia przez osoby 
trzecie roszczenia na podstawie ustawowych przepisów 
o odpowiedzialności cywilnej za szkody (osobowe i 
rzeczowe) spowodowane w związku z posiadaniem i 
użytkowaniem dowodzonego przez ubezpieczonego w 
funkcji skippera obcego jachtu. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także: 
odpowiedzialność cywilną w związku z korzystaniem z 
łodzi pomocniczych znajdujących się na jachcie oraz z 
uprawianiem sportu przy użyciu będącego na 
wyposażeniu jachtu sprzętu sportowego i wyposażenia 
do nurkowania, pod warunkiem, że dzieje się to w 
związku z wykorzystywaniem jachtu; odpowiedzialność 
cywilną z tytułu holowania narciarzy wodnych i 
wodolotniarzy; odpowiedzialność cywilną za 
bezpośrednie i pośrednie konsekwencje zmian 
fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości 
akwenu wodnego włącznie z wodami gruntowymi 
(zanieczyszczenia akwenów wodnych), przy czym w 
odniesieniu do tych zanieczyszczeń szkody majątkowe 
są traktowane jak szkody rzeczowe. 
2. Osoby współubezpieczone to załoga jednostki 
pływającej. 
  
§ 2 Zakres obowiązywania ubezpieczenia 
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obszar całego 
świata. 
 
§ 3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 
1. Obowiązek świadczenia odszkodowania przez 
ubezpieczyciela obejmuje sprawdzenie faktu zajścia 
zdarzenia objętego odpowiedzialnością cywilną, obronę 
przed nieuzasadnionymi roszczeniami 
odszkodowawczymi oraz zwolnienia z obowiązku 
zapłaty odszkodowania, którego zasadność potwierdza 
prawomocne orzeczenie sądowe, zawarta lub 
zaakceptowana przez Ubezpieczyciela ugoda albo 
podjęta lub zaakceptowana przez Ubezpieczyciela 
decyzja o uznaniu roszczenia. 
2. Ubezpieczyciel jest upoważniony do zaspokajania 
i/lub odrzucania w imieniu osoby ubezpieczonej 
roszczeń zgłaszanych zgodnie z §3 nr1. Jeżeli 
Ubezpieczyciel nie może zakończyć roszczenia z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, które chce on uzyskać 
poprzez oświadczenie o uznaniu roszczenia, wypłatę lub 
ugodę, z powodu zachowania osoby ubezpieczonej, 
Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do pokrywania 
spowodowanych odmową dodatkowych nakładów na 
świadczenia odszkodowawcze, odsetek i kosztów.  
3. Podane w polisie sumy ubezpieczeń stanowią górną 
granicę zakresu świadczeń odszkodowawczych 
Ubezpieczyciela dla każdej szkody. Kilka związanych ze 
sobą czasowo szkód spowodowanych jedną przyczyną 
uważa się za jedną szkodę. Nakłady poniesione przez 
Ubezpieczyciela – włącznie z kosztami na zapobieganie 
szkodzie i zmniejszenie jej skutków – nie są zaliczane 
do świadczenia odszkodowawczego dotyczącego danej 
sumy ubezpieczenia. Zasada ta nie dotyczy kosztów 
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które są 
zgłaszane na podstawie prawa USA lub Kanady. W 
takim przypadku nakłady ubezpieczyciela na koszty, 
nawet jeżeli powstały na jego polecenie, są naliczane 
na sumę ubezpieczenia. Wielkość całkowitego 
świadczenia na wszystkie szkody zaistniałe w ciągu 

jednego roku ubezpieczeniowego jest ograniczona do 
dwukrotności danej sumy ubezpieczenia.  
4. W przypadku aresztowania dowodzonego jachtu z 
tytułu spowodowanego tymi warunkami roszczenia, 
obowiązek świadczenia obejmuje także udostępnienie 
urzędowo lub sądowo zarządzonego zabezpieczenia do 
wysokości 100.000,- euro. 
5. Ubezpieczone są także uzasadnione roszczenia z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej armatora lub 
właściciela dowodzonego jachtu, których podstawą jest 
utrata udokumentowanych przychodów za kolejne 
czartery w związku ze szkodą spowodowaną przez 
osobę ubezpieczoną do maksymalnej kwoty 20.000,- 
euro. 
Zasada ta dotyczy już zarezerwowanych i 
zaliczkowanych umów czarteru w dniu wystąpienia 
szkody, o ile nie ma możliwości przeniesienia 
rezerwacji na innych jacht a czas naprawy przekracza 
3 dni. 
 
§ 4 Wyłączenia  
 Wyłączone z ubezpieczenia są: 
1. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za 
zaistniałe szkody rzeczowe i majątkowe spowodowane 
przez uszkodzenie dowodzonego przez ubezpieczonego 
jachtu, jego inwentarz, maszynownię, osprzęt i 
wyposażenie, oraz łodzie pomocnicze, chyba że 
wynikają one z rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, 
które zostało potwierdzone przez autoryzowany urząd, 
sąd lub uznaną przez Ubezpieczyciela ugodę. W tych 
przypadkach kwota udziału własnego Ubezpieczonego 
wynosi 2.500,- euro; 
2. Wszelkie roszczenia, jeżeli Ubezpieczony w wyniku 
swojej czynności jako dowódca jednostki pływającej 
uzyskuje korzyści komercyjne, wynagrodzenie lub inne 
wymierne w pieniądzu korzyści. Jeżeli ubezpieczenie to 
miałoby obowiązywać także przy takim wykorzystaniu 
jachtu przez Ubezpieczonego, konieczne jest 
wcześniejsze specjalne uzgodnienie; 
3. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za 
zaistniałe szkody, które wystąpią kiedy jacht 
a) jest dowodzony przez osobę odpowiedzialną nie 
posiadająca wymaganego urzędowo pozwolenia na 
dowodzenie jednostką; 
b) bierze udział w wyścigach łodzi motorowych, w 
których jedynym celem jest uzyskanie maksymalnej 
prędkości, lub w biegach próbnych do wyścigów; 
4. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za 
zaistniałe szkody, jakie powstają w związku z 
użytkowaniem wyposażenia do nurkowania, jeżeli 
użytkująca to wyposażenie osoba nie posiada licencji 
nurka; 
5. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczonego wobec osób współubezpieczonych; 
6. Wzajemne roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej osób współubezpieczonych względem siebie, o 
ile wartość szkody rzeczowej jest mniejsza od 300,- 
euro; 
7. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, o ile 
z powodu umownego lub szczególnego przyrzeczenia 
wykraczają one poza zakres ustawowej 
odpowiedzialności cywilnej; 
8. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, 
które dotyczą odszkodowań o charakterze karnym 
("Punitive Damages");  
9. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za 
zanieczyszczenie akwenów wodnych (§ 1 nr 1), o ile 



zanieczyszczenia te zostały spowodowane przez 
wprowadzenie lub wpuszczenie do akwenów wodnych 
szkodliwych dla wód substancji lub przez inne 
świadome oddziaływanie na wody, przez związane z 
eksploatacją ociekanie lub odpływ oleju lub innych 
cieczy z zamków zbiorników paliwa, z instalacji do 
tankowania lub z agregatów i urządzeń znajdujących 
się na jednostce pływającej lub na jej łodziach 
pomocniczych, na skutek świadomego 
nieprzestrzegania służących ochronie wód ustaw, 
rozporządzeń lub urzędowych zarządzeń, w wyniku 
działań wojennych, wewnętrznych niepokojów, poleceń 
organów państwowych lub trzęsienia ziemi; 
10. Roszczenia osób trzecich, z tytułu szkody 
spowodowanej przez wszystkie osoby działające 
umyślnie i niezgodnie z prawem.  
 
§ 5 Pozycja prawna osób będących uczestnikami 
umowy 
1. Wykonywanie uprawnień przysługujących osobom 
współubezpieczonym przysługuje wyłącznie 
Ubezpieczonemu. 
2. Ustalone w niniejszych warunkach obowiązki 
Ubezpieczonego dotyczą także osób 
współubezpieczonych (§ 1 nr 2). Ubezpieczony jest 
obok osób współubezpieczonych odpowiedzialny za 
spełnienie tych obowiązków. 
 
§ 6 Obowiązki po zajściu zdarzenia objętego 
ubezpieczeniem  
1. Zdarzenie objęte ubezpieczeniem to każda zaistniała 
szkoda, której konsekwencją może stać się wynikające 
z niniejszej umowy ubezpieczeniowej roszczenie z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej. 
2. Ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego 
zgłoszenia Ubezpieczycielowi każdego zdarzenia 
objętego ubezpieczeniem. 
3. Ubezpieczony jest zobowiązany do podjęcia z 
własnej inicjatywy wszelkich środków, jakich można od 
niego wymagać, które mogą być odpowiednie dla 
zapobieżenia i zmniejszenia szkody. Jeśli Ubezpieczyciel 
wydaje stosowne polecenia, to Ubezpieczony jest 
zobowiązany je wykonać. 
4. Ubezpieczony jest zobowiązany do przedkładania 
Ubezpieczycielowi szczegółowych i odpowiadających 
prawdzie sprawozdań poszkodowych, a na żądanie 
Ubezpieczyciela – do udzielenia mu każdej informacji, 
która z punktu widzenia Ubezpieczyciela jest konieczna 
do ustalenia okoliczności zdarzenia przewidzianego w 
umowie oraz zasadności obowiązku świadczenia. Na 
żądanie Ubezpieczyciela Ubezpieczony ma obowiązek 
przedłożenia dowodów, o ile można od niego wymagać 
ich zdobycia. 
5. Jeżeli w związku z roszczeniem z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej dojdzie do procesu 
sądowego, Ubezpieczony ma obowiązek przekazania 
prowadzenia sprawy Ubezpieczycielowi. 
6. Jeśli jeden z wymienionych pod nr 2 do 5 
obowiązków zostanie naruszony, to Ubezpieczyciel 
zgodnie z przepisami ustawowymi (szczególnie § 28, § 
82 VVG – Niemieckiej Ustawy o Umowach 
Ubezpieczeniowych) jest zwolniony z obowiązku 
świadczenia. 
 
§ 7 Początek ochrony ubezpieczeniowej  
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie 
wymienionym w polisie. Wyklucza się zarzut, że do 
czasu zapłacenia pierwszej składki zachodzi zwolnienie 
z obowiązku świadczenia (§ 37 ust. 2 VVG). 
 

§ 8 Czas trwania umowy, wypowiedzenie 
Umowa ubezpieczeniowa zostaje zawarta na jeden rok. 
Umowa ulega przedłużeniu o kolejny rok, jeśli nie 
zostanie wypowiedziana na piśmie najpóźniej trzy 
miesiące przed upływem danego roku umowy. 
 
§ 9 Zawiadomienia i oświadczenia woli 
 Wszystkie przeznaczone dla Ubezpieczyciela w ramach 
umowy ubezpieczenia zawiadomienia i oświadczenia 
woli Ubezpieczonego i osób współubezpieczonych 
można składać skutecznie pod względem prawnym 
wobec firmy Pantaenius. 
 
§ 10 Postanowienia ogólne 
1. Świadczenia Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego 
realizowane są w walucie, w której w polisie wykazana 
jest suma ubezpieczenia i składka. 
2. Przed ostatecznym stwierdzeniem faktu zaistnienia 
zdarzenia objętego ubezpieczeniem, roszczenia o 
zwolnienie z obowiązku zapłaty odszkodowania nie 
wolno bez zgody Ubezpieczyciela odstępować ani 
zastawiać. Odstąpienie poszkodowanej osobie trzeciej 
jest dozwolone. 
3. Jeśli ubezpieczenie przejęło kilku ubezpieczycieli, to 
każdy z nich jest odpowiedzialny tylko za swoją część, 
a nie jako dłużnik solidarny. Na żądanie 
Ubezpieczonego Pantaenius udzieli pisemnej informacji 
o ubezpieczycielach i ich udziałach w jego 
ubezpieczeniu. Ubezpieczyciel wymieniony jako 
pierwszy (ubezpieczyciel wiodący) jest upoważniony 
przez pozostałych ubezpieczycieli do działania w 
imieniu ich wszystkich w przypadku realizacji stosunku 
umownego. To upoważnienie obowiązuje także w 
przypadku procesu sądowego. Wiodący Ubezpieczyciel 
może zatem występować w sporach prawnych, jako 
powód i pozwany, we własnym imieniu także w 
odniesieniu do udziałów pozostałych uczestniczących w 
postępowaniu ubezpieczycieli. 
4. Obowiązującym prawem dla niniejszej umowy jest 
prawo niemieckie a w szczególności postanowienia 
Ustawy o Umowach Ubezpieczeniowych (VVG). 
5. Wszystkie inne ubezpieczenia są nadrzędne 
względem niniejszego. Świadczenia mogą być zatem 
wypłacane tylko wtedy, jeżeli nie ma możliwości 
uregulowania odszkodowania z innego ubezpieczenia – 
w szczególności, gdy dla dowodzonego przez 
Ubezpieczonego jachtu zawarto ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie uprawiania 
sportów wodnych (subsydiarność ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej skipera). 
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