
 
 

 

Instrukcja do zawarcia on-line ubezpieczenia Pakiet Czarterowy 

1. Należy wejść na stronie Pantaenius.de poprzez link udostępniony przez 

polecającego nasze ubezpieczenie np. firmę czarterową.  

Kliknąć w wybraną opcję ubezpieczenia: 

W PAKIECIE CZARTEROWYM do wyboru jest jeden z pakietów: Basic, Silver, Gold 

lub Premium 

Aby wykupić ubezpieczenie KAUCJA PLUS należy kliknąć w mniejszą tabele 

poniżej.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Basic Silver Gold Premium 

Cena pakietu z udziałem własnym*  147,06 € 231,09 € 302,52 € 415,97 € 

Cena pakietu bez udziału własnego*  189,07 € 273,11 € 357,14 € 491,60 € 

Ubezpieczenie OC Skippera TAK TAK TAK TAK 

Suma gwarancyjna dla szkód osobowych i / 
lub uszkodzenia mienia 

3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 € 

Straty finansowe  250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 

Ubezpieczenie kosztów aresztowania 
jachtu do:  

50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 

Ubezpieczona utrata następnych czarterów 
do: 

20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

Koszty hotelu i podróży w przypadku 
anulacji do:  

1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

Ubezpieczenie kosztów związanych z 
anulacją lub skróceniem podróży 

TAK TAK TAK TAK 

Maksymalne odszkodowanie  10.000 € 10.000 € 15.000 € 25.000 € 

Ubezpieczenie KL ** NIE NIE TAK TAK 

Leczenie, leki, transport do kraju  - - TAK TAK 

Koszty pogrzebu, transport zwłok  - - 12.000 € 12.000 € 

Ubezpieczenie NNW  NIE NIE NIE TAK 

Odszkodowanie w przypadku 
kalectwa/śmierci do:  

- - - 
150.000 / 
75.000 € 

Koszty ratownictwa - - - 50.000 € 

Ubezpieczenie kaucji  NIE TAK TAK TAK 

Wysokość kaucji do: - 1.500 € 3.000 € 5.000 € 

* Udział własny dotyczy ubezpieczenia kosztów związanych z anulacją bądź 

skróceniem podróży. Minimalny udział własny wynosi 100 € na osobę, na szkodę. 

W przypadku choroby, minimalny udział własny wynosi 20% odszkodowania. 

** Ze względu na wewnętrzne regulacje prawne, ubezpieczenie KL nie może 

objąć rezydentów Szwajcarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. PAKIET CZARTEROWY 

Klikając w wybraną opcję ubezpieczenia – dla przykładu wybrano Basic bez 

udziału własnego – 189,08 EUR 

 

 

Otworzy się okno z automatycznym uzupełnieniem kraju jako Germany – składka 

jest 175 EUR 

Jednak po zmianie kraju na Poland, pokaże się składka z udziałem własnym – 

147,06 EUR 



 
 

 

Aby wybrać opcję bez udziału własnego: 

 
 

Należy w opcji: Deselection of deductible in the Trip Cancellation and Curtailment 

Cost Insurance – wybrać YES i składka zostanie skalkulowana za to 

ubezpieczenie, które miało zostać wybrane – Pakiet Basic bez udziału własnego – 

189,08 EUR 

Do każdego pakietu można wybrać dodatkowo ubezpieczenie Kaucja Plus w opcji 

Book as a suplement 

 

 

 

 



 
 

 

2. Przy uzupełnianiu formularza, nie można uzupełniać polskich znaków. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Należy: 

- wybrać kraj Poland 

- Product: wybrany jeden z pakietów 

-Deselection of deductible in the Trip Cancellation and Curtailment Cost 

Insurance – wyłączenie udziału własnego w ubezpieczeniu kosztów związanych z 

anulacją lub skróceniem podróży (jeżeli chcemy opcję bez udziału własnego 

wybieramy YES 

-Book as a suplement – Czy ma być dodatkowe ubezpieczenie Kaucja Plus 

Należy pamiętać, że ubezpieczenie można zawrzeć w czasie do 21 dni od 

zawarcia kontraktu czarterowego lub nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem 

rejsu. 

 

-Data zawarcia umowy czarteru 

-Data rozpoczęcia czarteru  

-Data zakończenia czarteru  

-Model jachtu 

-Pytanie: Czy jest płatny skipper na pokładzie ? 

- Nazwisko i Imię Skippera 

- Kraj rezydencji 

- Data urodzenia 

 

3. W kolejnym kroku należy uzupełnić listę załogi – powinna zostać 

uzupełniona po aktywowaniu konta 

4. Additional Persons on board (uninsured!)  - Ubezpieczenie Pakiet 

Czarterowy obejmuje Skippera + 9 osób załogi – osoby objęte 

ubezpieczeniem, to te osoby wymienione powyżej  na liście załogi.  

Jeżeli na pokładzie jest osoba dodatkowa, jest nieubezpieczona, tutaj 

należy wpisać liczbę tych osób. 

5. W kolejnym widoku uzupełniamy:  

- adres e-mai: na tym adresie e-mail zostanie założone indywidualne konto 

klienta, który jednocześnie jest loginem do tego konta 

- nazwisko, imię i datę urodzenia osoby, która podpisała umowę czarteru 

=właściciela polisy 

-adres 



 
 

 

 

 

6. Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy wybrać Send i wtedy zostanie 

wysłany do klienta link aktywacyjny do aktywowania konta na stronie 

Pantaenius.de 

 

 

Zaraz po założeniu konta należy postąpić wg poniższej instrukcji: 

 

 

 

 

 



 
 

 

Właśnie został wysłany e-mail bezpośrednio z firmy Pantaenius, zatytułowany Pantaenius Charter Insurance - 
Please activate your account. W e-mailu jest podany link do profilu, gdzie należy utworzyć nowe hasło. Po 
aktywacji profilu i nadaniu hasła, należy potwierdzić wybraną opcję ubezpieczenia, wysokość składki oraz 
wybrać sposób płatności - prosimy o wybranie opcji credit card, nawet jeśli płatność będzie dokonana później 
przelewem.  
Prosimy mieć na uwadze, że w trakcie wypełnienia wniosku będzie podana wyższa składka za ubezpieczenie 
(mamy jeden system dla wszystkich klientów w Europie, który uwzględnia niemiecki podatek 
ubezpieczeniowy). Na fakturze i rachunku będzie znajdowała się niższa kwota, zgodna z przesłaną ofertą.  
Należy tu również wpisać pełną listę załogi. Lista załogi musi być dokładnie wypełniona - ubezpieczone są tylko 
osoby wymienione we wniosku. Zmiany na liście załogi dokonać można po zalogowaniu na indywidualne konto 
klienta wyłącznie przed rozpoczęciem rejsu. 
Proces kończy się przesłaniem na Państwa Post Box (skrzynka pocztowa na profilu Pantaenius) elektronicznych 
polis. Na Państwa adres e-mail zostanie również wysłane potwierdzenie transakcji zatytułowane Pantaenius 
Insurance - Policy and invoice documents.  

Prosimy o opłacenie składki za polisę za pomocą karty kredytowej lub przelewem zgodnie z danymi podanymi 
na fakturze (Invoice) maksymalnie w ciągu 14 dni od zawarcia ubezpieczenia. Istnieją dwie możliwości 
dokonania zapłaty za ubezpieczenie: 
 
1. płatność za nasze usługi, za pomocą karty kredytowej. Aby z niej skorzystać zapraszamy na stronę 
internetową www.pantaenius.de gdzie należy wejść do zakładki „service” a następnie kliknąć „online 
payment”. Następnie należy podać numer referencyjny podany w prawej-górnej części Państwa rachunku oraz 
Państwa adres e-mail, a następnie wybrać płatność kartą kredytową. 
 
2. płatność przelewem do firmy Pantaenius w Hamburgu (poniżej podaję dane do przelewu). W tytule przelewu 
należy podać numer referencyjny. 
 
Konto Pantaenius GmbH 
Dane konta: 
IBAN: DE63 2007 0000 0511 7700 00 
BIC: DEUTDEHH 
Deutsche Bank AG, Hamburg 
 
Właściciel konta: 
Pantaenius GmbH 
Grosser Grasbrook 10, 20457 Hamburg 

 

 

http://www.pantaenius.de/

