
 
ECO MARINE Boats Center d.o.o. 

Obala Rtine 1A, Marina Pirovac 
22213 Pirovac, Chorwacja 

GSM: +48 602 36 87 66 
e-mail: info@nimbuscharter.com 

UMOWA CZARTERU JACHTU 

Zawarta w .............................................. dnia……………………… pomiędzy: 

ECO MARINE Boats Center d.o.o., OIB: HR22305574786, z siedzibą w Marinie Pirovac 
1A, 22213 Pirovac, Chorwacja, zwaną dalej Armatorem, reprezentowaną przez Piotra 
Macieja Pilcha 
oraz 
…………………………………………………………………………………………………  

zamieszkałą/ym  
 
……………………………….………………………………………………………… 

legitymującą/ym się dowodem osobistym / paszportem o numerze ……………………….., 
zwanym dalej Czarterującym. 

§1 

1. Przedmiotem czarteru jest jacht ........................................................................., zwany 
dalej Jachtem, wpisany do Chorwackiego Rejestru Jednostek Pływających. Jacht posiada 
ważne dokumenty wymagane przez Ministerstwo Transportu Morskiego oraz Chorwacki 
Rejestr Jednostek Pływających. W okresie czarteru Jacht będzie eksploatowany na 
wodach Adriatyku. 
2. Samodzielny czarter jachtu może odbywać się tylko wtedy, gdy Czarterujący posiada 
certyfikat SRC (Short Range Certificate) oraz odpowiedni Patent - minimum: Morski Sternik 
Motorowodny. 
3. W przypadku nieposiadania odpowiednich certyfikatów i licencji, jak wskazano w § 1 
pkt. 2, Czarterujący jest zobowiązany do wynajęcia skipera, który będzie prowadził Jacht, 
za dodatkową opłatą określoną przez Armatora. 

§2 

Czarter obejmuje okres od .......................................... do ....................................... . 
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§3 

1. Jacht zostanie przekazany do czarteru w Marinie Pirovac (Pirovac, Chorwacja) w sobotę 
…………………………………… (data) do godziny 18:00. 
2. Czarterujący powróci do Mariny Pirovac nie później niż w piątek ……………………..
(data) do godziny 17:00. 
3. Zwrot Jachtu będzie mieć miejsce w Marinie Pirovac w sobotę …………………….(data) 
do godziny 8:00.  

§4 

1. Jacht przekazany Czarterującemu przez Armatora musi być zdatny do żeglugi, 
odpowiednio wyposażony i w pełni zatankowany. 
2. W przypadku niezapewnienia Czarterującemu Jachtu określonego w niniejszej umowie 
lub jego odpowiednika o podobnych parametrach w ciągu 48 godzin od wskazanej daty, 
Czarterujący ma prawo do anulowania czarteru nawet jeśli Armator nie ponosi 
odpowiedzialności za opóźnienie. Opłata za czarter uiszczona przez Czarterującego 
zostanie mu wówczas w całości zwrócona. 
3. Protokół przekazania Jachtu zostanie sporządzony podczas jego przekazywania w celu 
przedstawienia rzeczywistego stanu Jachtu. Protokół zdawczo-odbiorczy Jachtu będzie 
stanowił podstawę do oszacowania stanu Jachtu po jego powrocie do Armatora. 
4. Czarterujący jest zobowiązany do użytkowania Jachtu w sposób określony w niniejszej 
umowie i zgodnie z zasadami etyki żeglarskiej oraz bez udostępniania go osobom trzecim. 
5. Jacht nie może być wykorzystywany do udziału w zawodach żeglarskich bez uprzedniej 
pisemnej zgody Armatora podanej na piśmie. 
6. W przypadku anulowania czarteru przez Czarterującego, Czarterujący zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Armatora. Jeżeli jacht zostanie 
wyczarterowany innemu czarterującemu w terminie wskazanym w niniejszej umowie, 
opłata za czarter - po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% pełnej ceny 
czarteru - zostanie zwrócona Czarterującemu. W przeciwnym razie, Czarterujący jest 
zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów czarteru. 
7. Czarterujący jest zobowiązany zwrócić Jacht w stanie niepogorszonym, w pełni 
zatankowany i odpowiednio wyposażony. 
8. W przypadku opóźnionego zwrotu Jachtu przez Czarterującego, warunki niniejszej 
umowy pozostają ważne przez cały okres opóźnienia, do czasu zwrotu Jachtu.  
9. Za każdy dzień opóźnienia zwrotu Jachtu, Czarterujący zostanie obciążony karą 
umowną w wysokości dziennej ceny czarteru, zgodnie z aktualnym cennikiem czarteru. 
Ponadto, jeżeli Jacht miał zostać w tym czasie wyczarterowany innemu czarterującemu, 
Czarterujący będący stroną niniejszej umowy pokryje wszelkie koszty wynikające z 
opóźnienia. 
10. Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźniony powrót Jachtu 
spowodowany działaniem siły wyższej. 
11. W przypadku zwrotu Jachtu w innym miejscu niż jest to określone w niniejszej umowie 
( §3 punkt 3), Czarterujący pokrywa wszelkie możliwe koszty związane z powrotem do 
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Mariny Pirovac. Zwrot Jachtu może być uznany za dokonany tylko wtedy, gdy Jacht 
zostanie dostarczony do miejsca, w którym został przekazany czarterującemu (§3 punkt 1). 
12. Kaucja w wysokości ............................................... jest wpłacana Armatorowi przez 
Czarterującego w dniu przekazania Jachtu do czarteru. Kaucja ta przeznaczona jest na 
pokrycie wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń Armatora związanych z brakami lub 
uszkodzeniami, które nie wynikają z właściwego i normalnego użytkowania Jachtu. 
13. Jeżeli Jacht zostanie zwrócony Armatorowi w Marinie Pirovac bez braków lub 
uszkodzeń wskazanych powyżej (§4 punkt 12), kaucja zostanie zwrócona Czarterującemu 
w całości. 

§5 

1. Czarterujący wpłaca armatorowi opłatę czarterową w wysokości ………………………  
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………) 

2. Opłatę za czarter można uiścić w całości w ciągu trzech dni od podpisania niniejszej 
umowy lub w 2 (dwóch) równych ratach - 50% w ciągu trzech dni od podpisania niniejszej 
umowy, a pozostałe 50% nie później niż 4 (cztery) tygodnie przed planowanym czarterem 
jachtu. 
3. Opłata czarterowa uiszczana jest przez Czarterującego na wskazany przez Armatora 
rachunek bankowy: 

ERSTE Bank oddział banku w Rijeka 
Numer konta bankowego.: HR4524020061100959209  
Kod BIC (Swift): ESBCHR22 

4. Jeżeli Czarterujący nie uiści odpowiedniej opłaty czarterowej lub jej raty, Armator 
zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszej umowy. 
5. W okresie wskazanym w niniejszej umowie Czarterujący pokrywa koszty użytkowania 
Jachtu, takie jak zakup paliwa, opłaty portowe oraz postój przy boi. 

§6 

1. Podstawą prawną niniejszej umowy stanowi prawo chorwackie. 
2. W przypadku jakichkolwiek kontrowersji lub sporów wynikających z niniejszej umowy, 
zastosowanie ma jurysdykcja sądownictwa w Zadarze (Chorwacja). 

§7 

W przypadku siły wyższej takiej jak wojna, stan wyjątkowy lub innego zarządzenia władz, 
które uniemożliwiają stronom wypełnienie powyższych postanowień, każda ze stron ma 
prawo do wycofania się z zawartych w umówie postanowień (pod warunkiem, że zmiana 
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wskazanych okoliczności nie jest prawdopodobna w okresie objętym niniejszym 
porozumieniem). 

§8 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy - dla zachowania ich ważności - dokonywane są w 
formie pisemnej. 

§9 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

§10 

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 (dwóch) identycznych egzemplarzach. Każda ze 
stron otrzymuje 1 (jeden) egzemplarz. 

…………………………………….                        ..................................................... 
Czarterujący                                                   Armator 
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