
 1 

 
 

Pakiet Ubezpieczeń Jachtów Śródlądowych na sezon 2015/2016 
 

1. ZAKRES OCHRONY 
  
1) Ubezpieczenie jachtów śródlądowych od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (Casco) 
2) Ubezpieczenie OC użytkownika jachtu śródlądowego 
3) Ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi  

- zawierane na podstawie OWU Jachtów Śródlądowych zatwierdzonych uchwałą Zarządu PTU S.A. nr 95/08 z dnia 24.09.2008r. oraz zmienione 
Uchwałą PTU S.A. nr 86/12 z dnia 20.07.2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy spółki w treści OWU i Taryf.   
 

4) Ubezpieczenie NNW członków załogi - zawierane na podstawie OWU następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi jachtów 
śródlądowych zatwierdzonych uchwałą Zarządu PTU S.A. nr 117/08 z dnia 18.12.2008r. oraz zmienione Uchwałą PTU S.A. nr 86/12 z dnia 
20.07.2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy spółki w treści OWU i Taryf.   

 
2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
 

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach pakietu mogą być : 
1) jachty żaglowe, żaglowo – motorowe i motorowe od utraty uszkodzeń i zniszczeń (CASCO) o wartości do 400 000,00 zł (od 250 000,00 zł do    

400 000,00 zł za zgodą Gothaer TU S.A.) z zastosowaniem aneksu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pakietu, 
2) odpowiedzialność cywilna deliktowa użytkownika jachtu, 
3) mienie osobiste członków załogi jachtu, 
4) NNW członków załogi jachtu. 

  
3. OKRES UBEZPIECZENIA: 12 miesięcy 

 
4. SUMA UBEZPIECZENIA, SUMA GWARANCYJNA 
 

1) w ubezpieczeniu Casco ustalana: 

 zgodnie z OWU, która powinna odpowiadać wartości rynkowej dla osób fizycznych lub wartości księgowej brutto albo wartości księgowej netto 
dla podmiotów gospodarczych, 

 dla wyposażenia uzupełniającego dla: 

1) jachtów, w których jest ono fabrycznie zamontowane przez producenta danej jednostki – zgodnie ze specyfikacją; 
2) jachtów, w których jest ono zamontowane przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy, do wyboru przez Ubezpieczającego, w 

jednym z poniższych wariantów: 
a) wariant I – 5 000,00 zł, 
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b) wariant II – 10 000,00 zł, 
2) w ubezpieczeniu OC użytkownika suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50 000,00 zł; 

 możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej do wys.100 000,00 zł; 150 000,00 i 200 000,00 zł, 

 w ubezpieczeniu mienia osobistego członków załogi wynosi: 1 000 zł na jednego członka załogi; liczba członków załogi jachtu śródlądowego 
musi być zgodna z liczbą członków załogi określoną w dokumentach rejestracyjnych jachtu śródlądowego, 

 w ubezpieczeniu NNW członków załogi jachtu wynosi: 10 000 zł na jednego członka załogi.  
 

5. STAWKI SKŁADKI  
 

Stawka (od sumy ubezpieczenia casco) 

Jachty żaglowe 
i żaglowo – motorowe 

Jachty motorowe Skutery 

bez wykupionego 
udziału własnego 

z wykupionym 
udziałem własnym 

bez wykupionego 
udziału własnego 

z wykupionym 
udziałem własnym 

bez wykupionego 
udziału własnego 

z wykupionym 
udziałem własnym 

1,25% 1,35% 1,55% 1,65% 2,00% 2,2% 

 
 
Składka dla wyposażenia uzupełniającego – niezależnie od rodzaju jachtu śródlądowego (z wyłączeniem skuterów oraz do umów zawartych na czas 
trwania regat): 

1) dla jachtu, w którym jest ono fabrycznie zamontowane przez producenta danej jednostki składka ubezpieczeniowa uwzględniona 
jest w wartości jachtu śródlądowego; 

2) dla jachtu w których jest ono zamontowane przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy, za opłatą dodatkowej składki. 
- wariant I – 120 zł; 
- wariant II – 200 zł. 

 
6. ZWYŻKI SKŁADKI  
 

1) Liczone od całej składki pakietowej 

 20% podczas rejsów próbnych (testów prototypów) i pokazów, 

 20% podczas używania jachtu jako rekwizytu, 

 20% w jachtach używanych do nauki lub doskonalenia żeglarstwa (tylko w celu uzyskania patentu), 

 20% podczas udziału w regatach i zawodach sportowych, 

 10% podział OC i Casco na dwie raty. 
 

System zniżek/zwyżek  z tytułu przebiegu szkodowości  

Klasa 
taryfowa 

% składki 
podstawowej 

Stawka/okres 
bezszkodowego 

przebiegu 
ubezpieczenia 

Przemieszczenie do klasy taryfowej w zależności od 
przebiegu ubezpieczenia w poprzednich latach  

Po 1 szkodzie 
w ciągu 36 m-cy  

Po 2 szkodzie  
w ciągu 36 m-cy 

Po 3 szkodzie  
w ciągu 36 m-cy 

0  Stawka Centrali     
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1 180 Stawka maksymalna 1 1 1 

2 150 Stawka zaostrzona 1 1 1 

3 120 
Stawka 

podwyższona 
2 1 1 

4 100 Stawka podstawowa 3 1 1 

5 95  1 rok 3 1 1 

6 92  2 lata 5 2 1 

7 89  3 lata 6 3 1 

8 85  4 lata 7 4 2 

 
 po czwartej szkodzie w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia wydaje Centrala Gothaer TU S.A.   
 w pozostałych przypadkach, po 36-miesięcznym okresie bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia następuje przesunięcie o jedną grupę taryfową 

w dół. 
 

2) Liczone od składki przypadającej na CASCO 
 
40% za włączenie do ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju w czasie transportu lądowego. 
10% za wiek produkcji jachtu powyżej 10 lat  
40% za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe podczas wodowania lub podnoszenia z wody, wykonywane przez 

wyspecjalizowany podmiot gospodarczy  
 

     3) Liczone od składki przypadającej na OC 

 35% za zwiększenie sumy gwarancyjnej do 100 000,00 zł; 

 55% za zwiększenie sumy gwarancyjnej do 150 000,00 zł; 

 75% za zwiększenie sumy gwarancyjnej do 200 000,00 zł. 
 

7. ZNIŻKI SKŁADKI  
 
           Liczone od składki pakietowej 

5% za bezszkodowy przebieg w ostatnim roku dla nowego klienta/jachtu po dołączeniu zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń (zaświadczenie 
stanowi integralną część umowy ubezpieczenia i obowiązkowo jest dołączane do kopii polisy) 

 
 

8. WYLICZENIE I PODZIAŁ SKŁADKI PAKIETOWEJ 
 

1) Składka pakietowa (OC, Casco, mienie, NNW) występuje jako iloczyn sumy ubezpieczenia CASCO i stawki składki z pkt 5  
w zależności od rodzaju jachtu.  
Tak  skalkulowaną składkę dzielimy w następującej proporcji: 

 80% Casco (do tej części doliczamy ewentualnie zwyżkę z ust. 6 pkt 2) oraz składkę za wyposażenie uzupełniające) 
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 10% OC użytkownika (do tej części doliczamy ewent. zwyżkę z tyt. zwiększenia sumy gwarancyjnej – ust. 6 pkt  3)) 

 5% mienie członków załogi 

 5% NNW członków załogi 
  

2) Składkę zaokrągla się do pełnych złotych. 
3) Składka minimalna z polisy wynosi 200 zł. 

 
9. UBEZPIECZENIE NA CZAS UDZIAŁU W REGATACH I ZAWODACH SPORTOWYCH 
 

1) Składkę za ubezpieczenie liczy się za każdy dzień trwania regat lub zawodów sportowych od sumy ubezpieczenia CASCO jachtu śródlądowego 
odpowiednio dla: 

 ubezpieczających jacht tylko na czas trwania regat i nie posiadających ubezpieczenia na pozostały okres ubezpieczenia  
w Gothaer TU SA:  0,20% 

 rozszerzenie ubezpieczenia zawartego w Gothaer TU S.A.:  0,06% 
2) Nie stosuje się żadnych zniżek ani zwyżek składki. 
3) Suma gwarancyjna w OC wynosi 50 000,00 zł (możliwość zawarcia tylko OC – składka 50,00 zł za czas trwania regat, max. do 3 dni. 
4) Suma ubezpieczenia mienia osobistego 1 000 zł na jednego członka załogi.  
5) Suma ubezpieczenia NNW 10 000 zł na jednego członka załogi.  
6) Podział składki analogiczny jak w pkt 7 (80% casco, 10% OC, 5% mienie, 5% NNW. 
7) Franszyza redukcyjna bez możliwości wykupienia wynosi: 

 10% nie mniej niż 500 zł w ubezpieczeniu jacht casco, 

 100 zł w ubezpieczeniu mienia załogi. 
 
10. ZASADY RATALNEJ OPŁATY SKŁADKI 
 

1) Składkę OC i CASCO możemy podzielić maksymalnie na dwie raty, pierwsza wynosi 60% składki, druga 40%. 
2) Składka za ubezpieczenie mienia i NNW płatna jest jednorazowo. 

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1) Przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych w oparciu o stawki pakietowe obowiązują „Wytyczne do zawierania umów ubezpieczenia jachtów 
śródlądowych na zasadach Pakietu jachtów śródlądowych”. 

2) Powyższy pakiet obowiązuje do 31 marca 2016r. 
 
 
 
 Warszawa, dnia 31 marca 2015r. 


