
 
 

 

Instrukcja do zawarcia on-line ubezpieczenia Pakiet Czarterowy 

Należy pamiętać, że ubezpieczenie można zawrzeć nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem rejsu 

lub w czasie do 21 dni od zawarcia kontraktu czarterowego – jeśli początek rejsu jest za mniej niż 30 

dni od podpisania umowy czarterowej. 

 

UWAGA! Płatność za to ubezpieczenie – tylko kartą kredytową podczas procesu zakupu.  

 

Należy wejść na stronie Pantaenius.de kliknięcie w logo na niniejszej stronie 

 
 

 

Aktualne opcje ubezpieczenia PAKIETÓW: 

 
Sytuacja, gdy jest to zupełnie nowy klient, który nie posiada konta w Pantaenius 

Do wyboru jest jeden z pakietów: Basic, Silver, Gold lub Premium. 

Aby wykupić PAKIET CZARTEROWY należy kliknąć przycisk PURCHASE pod kolumną z wybranym 

pakietem.   



 
 

 

 

Po kliknięciu PURCHASE otworzy się pierwsza strona formularza wniosku o ubezpieczenie.  

 

 

  

 

 

Należy wypełnić pierwszą stronę FORMULARZA WNIOSKU UBEZPIECZENIOWEGO. Przy uzupełnianiu 

formularza, nie należy uzupełniać polskich znaków. 

Tu automatycznie strona wyświetla się z pozycją „POLICYHOLDERS COUNTRY OF RESIDENCE” (kraj 

zamieszkania posiadacza polisy) uzupełnioną jako Germany (Niemcy). Odpowiednio wyświetla się 

cena ubezpieczenia z podatkiem niemieckim. 



 
 

 

- należy wybrać z listy kraj 

zamieszkania właściciela polisy (tu 

odpowiednio dostosuje się cena) 

- sprawdzić czy wybrany jest 

właściwy rodzaj pakietu 

 

- „BOOK AS SUPPLEMENT” 

to opcja wykupienia dodatkowego 

ubezpieczenia kaucji wraz z 

pakietem. Jeśli nie chcemy, pozostaje 

„none” czyli nic, 

 

- W kolejnym kroku WYBIERAMY 

OPCJĘ PAKIETU z lub bez udziału 

własnego. 

Udział własny dotyczy TYLKO ubezpieczenia kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży i 

wynosi 100 € na osobę, na szkodę. W przypadku choroby udział własny wynosi 20%.  

DESELECTION OF DEDUCTIBLE IN THE TRIP CANCELLATION AND CURTAILMENT COST INSURANCE 

NO – opcja z udziałem własnym (niższa cena) 

YES – opcja bez udziału własnego (wyższa cena)  

 

- data podpisania umowy czarteru,  

- data rozpoczęcia czarteru,  

- data zakończenia czarteru,  

- model jachtu, 

 

- nazwisko i imię skippera, 

- czy skipper na pokładzie jest płatny/zawodowy? opcje 

Yes/No,  

- jeśli skipper jest niezawodowy czyli „No” należy 

uzupełnić jego dane (nazwisko, imię, kraj zamieszkania, 

data urodzenia), 

 

W kolejnym kroku należy uzupełnić listę załogi klikając 

ADD CREW MEMBER  (trzeba uzupełnić imię i nazwisko, kraj zamieszkania i daty udziału w rejsie jeśli 

inne niż cały czas rejsu), 

Ubezpieczenie Pakiet Czarterowy obejmuje Skippera + 9 osób załogi –  ubezpieczone są tylko osoby 

wymienione na liście załogi. Zmian można dokonywać online aż do przedednia rozpoczęcia rejsu. 

Jeżeli na pokładzie jest osoba dodatkowa, jest nieubezpieczona, tutaj należy wpisać liczbę tych osób. 



 
 

 

 

 

Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk NEXT i przechodzimy do strony z danymi kontaktowymi 

właściciela polisy – jako pierwszy należy wpisać email.  

Niniejsza instrukcja dotyczy klientów, którzy jeszcze nie mają konta w systemie Pantaenius. 

 

  



 
 

 

NOWY KLIENT: 

 

- adres email  

- ponownie adres email  

- numer telefonu 

 

 

 

 

- zaznaczyć odpowiedni zwrot grzecznościowy 

(Mrs/Mr – Pani/Pan) 

- nazwisko,  

- imię,  

- datę urodzenia 

 

- wybrać odpowiednią narodowość/kraj 

 

-  wybrać kraj   

- wpisać adres zamieszkania  

 

 

 

 

 

Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy wybrać SEND i wtedy na wpisany adres email 

zostanie wysłany link aktywacyjny do aktywowania konta na stronie Pantaenius.de 

 

ZAKOŃCZENIE PROCESU ZAKUPU 

Po otrzymaniu linku należy aktywować konto, sprawdzić wniosek online i ZAKOŃCZYĆ PROCES 

ZAKUPU SAMODZIELNIE. – na kolejnej stronie szczegółowa instrukcja, jak to zrobić.  

Ważne, aby po opłaceniu polisy kartą WRÓCIĆ DO WNIOSKU, zaznaczyć zgody w sekcji 5 na dole 

strony (znajomość warunków ubezpieczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych) 

a następnie potwierdzić ostatecznie chęć zakupu klikając przycisk "PURCHASE NOW". 

Dopiero wtedy wydrukuje się polisa.  

 

  



 
 

 

ZAKOŃCZENIE PROCESU ZAKUPU UBEZPIECZENIA: 

Po zalogowaniu i sprawdzeniu wniosku na stronie 3 jesteśmy w zakładce SUMMARY.  

 

W sekcji 4 PAYMENT podsumowania wybieramy opcję Credit Card (jedyna dostępna do klientów z 

Polski) i klikamy ENTER CREDIT CARD DETAILS 

 

Wyskakuje dodatkowe okno płatności.  

UWAGA!  Po dokonaniu płatności i zamknięcia tego okna TRZEBA powrócić do sekcji 5 wniosku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Trzeba zaznaczyć zgody w sekcji 5 na dole strony (znajomość warunków ubezpieczenia, zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych) a następnie potwierdzić ostatecznie chęć zakupu klikając 

przycisk "PURCHASE NOW". 

 
 

Dopiero wtedy wydrukuje się polisa (CONTRACT), która pojawia się niebawem na koncie klienta 

wraz z polisą (INVOICE).   

 



 
 

 

                Sytuacja, gdy klient ma już założone indywidualne konto w systemie Pantaenius 

Podczas wypełniania wniosku, kiedy dochodzi się do okna z adresem email po wpisaniu tego emaila, 

na który już jest założone konto pojawia się dodatkowe okno do wpisania hasła do konta 

(PASSWORD).  

Po zalogowaniu należy dokończyć składanie wniosku - dane właściciela polisy załadują się już 

automatycznie z konta.  

W RAZIE SZKODY: 

https://www.pantaenius.com/pl-pl/serwis/obsluga-szkod/co-zrobic-w-przypadku-szkody/ 

W przypadku szkody po powrocie z rejsu należy kontaktować się z naszym polskim Działem Szkód 
pod numerem tel. +48 58 350 61 35 lub emailem szkody@pantaenius.pl 
i należy niezwłocznie przedłożyć: 
1. umowę czarteru 
2. szczegółowy opis szkody i formularz zgłoszenia szkody podpisany przez skippera i jeśli to możliwe z 
dokumentacją fotograficzną (w załączniku formularz do wypełnienia) lub też w linku do ściągnięcia ze 
strony Pantaenius.de 
https://www.pantaenius.com/pantaenius-
text/textsystem/renderbrief.do?prodversion=true&mt_brief_nr=200.02826&prodversion=true&resul
tname=bond_insurance_claim_report 
 
Jeśli szkoda dotyczy kaucji ro również: 
3. dowód zapłaty kaucji i jej zatrzymania 
4. szczegółowe zestawienie kosztów od firmy czarterującej 
 

https://www.pantaenius.com/pl-pl/serwis/obsluga-szkod/co-zrobic-w-przypadku-szkody/
https://www.pantaenius.com/pantaenius-text/textsystem/renderbrief.do?prodversion=true&mt_brief_nr=200.02826&prodversion=true&resultname=bond_insurance_claim_report
https://www.pantaenius.com/pantaenius-text/textsystem/renderbrief.do?prodversion=true&mt_brief_nr=200.02826&prodversion=true&resultname=bond_insurance_claim_report
https://www.pantaenius.com/pantaenius-text/textsystem/renderbrief.do?prodversion=true&mt_brief_nr=200.02826&prodversion=true&resultname=bond_insurance_claim_report

