
Umowa najmu jachtu 

Zawarta w dniu ...... - …...- ………... r. pomiędzy: 

Jacht Czarter – Jerzy Jezierski zamieszkałym w Giżycku, 11-500, przy ulicy 3 Maja 9A m.5, legitymujący się dowodem 
osobistym..................................wydanym przez Burmistrza Miasta Giżycka, zwanym dalej Armatorem 
a: 
..................................................................................... zamieszkałą/łym w _ _ - _ _ _ …...............................................  
ul. ................................................................;  tel. ……...................................;  zwaną/nym dalej Najemcą 
 

§ 1 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ......-…...-…………. r. do dnia ......-…...-…………. r. 

§ 2 
Przedmiotem umowy jest odpłatny najem jachtu ANTILA 27 “GYPSY QUEEN”, zwanego dalej „Jachtem”.  
Jacht jest sprawny technicznie, wyposażony w silnik Honda 10 KM, wymagane przepisami PZŻ dokumenty  
oraz inne elementy zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. 
Elementy wyposażenia Jachtu zostaną wymienione w „Protokole przekazania jachtu”, który stanowi załącznik nr 1  
do niniejszej umowy. 
Przekazanie Jachtu Najemcy odbędzie się w dniu ......-…...-…………. r.  w godzinach 14:00-18:00,  
zwane dalej „Przekazaniem”. 
Przyjecie Jachtu przez Armatora odbędzie się, w dniu ......-…...-.……….. r. w godzinach 8:00-11:00,  
zwane dalej „Odbiorem”. 
Miejscem Przekazania i Odbioru Jachtu jest: miejscowość Piękna Góra 4C, w porcie YACHT PORT. 

§ 3 
Potwierdzeniem wynajęcia Jachtu jest przesłanie przez Armatora podpisanej umowy, w formie papierowej lub skanu 
przesłanego na adres mailowy wskazany przez Najemcę. 
Najemca potwierdza przyjęcie umowy podpisując ją i odsyłając Armatorowi. 
Umowa nabiera mocy po podpisaniu przez obie Strony oraz wpłaceniu przez Najemcę zaliczki na rzecz Armatora. 
 
Zaliczkę w wysokości określonej w § 4 niniejszej umowy, należy wpłacić na następujące konto Armatora:                                
Właściciel konta:  Jacht Czarter – Jerzy Jezierski  
Adres właściciela konta: 11-500 Giżycko, ul. 3 Maja 9A m.5 
Nr konta bankowego:   mBank: 38 1140 2004 0000 3502 7277 7693 

§ 4 
Należności za najem Jachtu wynikające z niniejszej umowy, Najemca wpłaca bezpośrednio Armatorowi  
lub przelewem na konto Armatora podając w tytule: imię i nazwisko Najemcy, termin rejsu oraz typ Jachtu, którego 
dotyczy umowa. 
Strony uzgadniają następujący harmonogram wpłat:                                                                                                                                
1. w ciągu trzech dni od momentu otrzymania podpisanej przez Armatora umowy Najemca wpłaca zaliczkę w 
wysokości  30% ceny rejsu: …..………… zł  (słownie: ..................................................................................... 00/100 zł);                                                                  
2. pozostałą cenę rejsu w wysokości ........................ zł (słownie: …................................................................. 00/100 zł) 
Najemca wpłaca w chwili Przekazania mu Jachtu; 
3. kaucję w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tyś, 00/100 zł) Najemca wpłaca w chwili Przekazania mu Jachtu 
przez Armatora; 
4. Opłata za sprzątanie Jachtu pod pokładem jest obligatoryjna i wynosi 100 zł (słownie: sto 00/100 zł) . Opłata za 
sklarowanie pokładu jachtu jest fakultatywna i wynosi 100 zł. Opłatę za sprzątanie jachtu Najemca wpłaca w chwili 
Przekazania mu Jachtu przez Armatora. Niniejsza opłata nie obejmuje opróżnienia zbiornika wc chemicznego i 
morskiego. Opłata za oddanie nieopróżnionego zbiornika wc chemicznego wynosi 150 zł, zbiornika wc morskiego 200 
zł. 

§ 5 
Przekazania Jachtu Najemcy dokona Armator lub przedstawiciel Armatora. 
Przekazanie Jachtu odbędzie się w ustalonym w niniejszej umowie miejscu i czasie, po okazaniu przez Najemcę 
następujących dokumentów: 
1. podpisanej przez Armatora i Najemcę umowy najmu Jachtu, 
2. uprawnień żeglarskich Najemcy, 
3. dokumentu tożsamości Najemcy. 

§ 6 
Przy Przekazaniu i Odbiorze Jachtu Najemca i Armator lub przedstawiciel Armatora są zobowiązani potwierdzić stan 
techniczny Jachtu oraz jego wyposażenia odpowiednimi wpisami i datowanymi podpisami w „Protokole Przekazania 
Jachtu”. 

§ 7 
W okresie najmu, Najemca ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony mu Jacht. Najemca zobowiązuje się dbać 
o dobry stan techniczny Jachtu, zapewnić mu należytą bieżącą konserwację oraz eksploatować go zgodnie  
z obowiązującymi przepisami PZŻ, danymi zawartymi w dokumentach Jachtu, dobrą praktyką żeglarską i wytycznymi 
Armatora. 
                                                                                            § 8 



Najemca zobowiązany jest przedstawić Jacht do Odbioru terminowo, w niepogorszonym stanie, sprawny technicznie  
i sklarowany. 

§ 9 
W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia Jachtu lub jego wyposażenia, a także niezgodności stanu z Protokołem 
Przekazania Jachtu Najemca obowiązany jest uzupełnić braki w okresie najmu lub zwrócić Armatorowi kwotę 
odpowiadającą wartości szkody. 

§ 10 
W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w okresie najmu, Najemca zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki 
powiadomić Armatora lub przedstawiciela Armatora telefonicznie pod numerem telefonu 512 744 100 
oraz sporządzić „Protokół Wypadku”. 
Protokół Wypadku stanowi podstawą do dochodzenia odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia Jachtu. 
W przypadku nie dopełnienia formalności określonych w niniejszym paragrafie, zaistniałe straty materialne pokrywa 
Najemca. 

§ 11 
Najemca oświadcza, że nie będzie rościł praw do zwrotu ceny najmu lub jej części w wypadku jakiejkolwiek awarii Jachtu, 
braków w jego wyposażeniu, które powstały z winy Najemcy lub niezachowania przez niego zasad bezpieczeństwa, 
obsługi technicznej lub dobrej praktyki żeglarskiej. 

§ 12 
W przypadku nie przekazania Jachtu Armatorowi lub przedstawicielowi Armatora w ustalonym miejscu  
i terminie Odbioru, Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 300% dziennej stawki najmu Jachtu za każdą dobę 
spóźnienia. Doba najmu trwa od godz. 14:00 do 11:00 dnia następującego. 

§ 13 
W przypadku wystąpienia szkody, o której mowa w § 9, § 10, lub naliczenia kary, o której mowa w § 12, Armator zatrzyma 
kaucję i zaliczy ją na poczet zaistniałej straty lub nałożonej kary. 

§ 14 
W przypadku rezygnacji z najmu, Najemca ponosi następujące koszty: 
1. 50% wartości zaliczki gdy rezygnacja następuje nie później niż 60 dni przed dniem Przekazania Jachtu, 
2. 100% wartości zaliczki gdy rezygnacja następuje później niż 60 dni przed dniem Przekazania Jachtu. 

§ 15 
Nieterminowe uiszczenie ceny najmu, jej części lub kaucji może spowodować rozwiązanie umowy na ryzyko Najemcy, 
co jest równoznaczne z przepadkiem 100% wartości zaliczki na rzecz Armatora. 

§ 16 
Najemca wpłaca kaucję na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w okresie najmu Jachtu. 

§ 17 
Kaucja jest zwracana Najemcy w dniu Odbioru Jachtu, o ile nie wystąpiła szkoda, o której mowa w § 9, § 10 lub nie 
została naliczona kara, o której mowa w § 12. 
W przypadku odliczenia w/w kosztów i kar, pozostała część kaucji  zostanie zwrócona Najemcy. 

§ 18 
W przypadku gdy zostało wszczęte postępowanie o odszkodowanie w firmie ubezpieczeniowej, rozliczenie kaucji 
nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Armatora decyzji o przyznaniu odszkodowania za powstałą szkodę. 
Z kaucji dodatkowo potrąca się kwotę 200 zł na poczet przyszłej zwyżki składki za ubezpieczenie Jachtu spowodowanej 
powstałą szkodą.   
Podstawą do wyliczenia szkody będzie Protokół Wypadku oraz wycena strat i uszkodzeń, dostarczone przez firmę 
ubezpieczeniową. 

§ 19 
W przypadkach innych niż wskazane w § 18, wycena szkody zostanie sporządzona przez Armatora przy uwzględnieniu 
cen zakupu, transportu części oraz kosztów  związanych z koniecznością uzupełnienia lub naprawy sprzętu. Wycena 
zostanie podpisana przez Armatora i Najemcę. Uszkodzenia spowodowane przez Najemcę do wysokości kaucji nie 
podlegają zgłoszenia do ubezpieczyciela. 
W przypadku odmowy podpisania wyceny przez Najemcę, Armator umieszcza na wycenie adnotację wskazując znaną 
mu przyczynę odmowy złożenia podpisu. 

§ 20 
Zmiana terminu i miejsca Przekazania Jachtu Najemcy może być dokonana wyłącznie przez porozumienie Stron, 
zawarte na piśmie, co będzie stanowić aneks do niniejszej umowy. 

§ 21 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

Armator lub przedstawiciel Armatora                                                Najemca 

 

Dane Kontaktowe:  Jerzy Jezierski,  11-500 Giżycko, ul. 3 Maja 9A m.5 

 tel. 512 744 100;                 e-mail: czarter@o2.pl  www.czarter.net   


