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PANTAENIUS



Drodzy właściciele jachtów,
 
zamierzają Państwo kupić lub sprzedać jacht z drugiej ręki? Opracowaliśmy wzór umowy kupna sprzedaży, który zawiera kluczowe 
informacje dla kupujących i sprzedających.

Wzór umowy został przygotowany i sprawdzony przez prawnika. Do Państwa należy tylko jej uzupełnienie. Pantaenius nie udziela 
porad prawnych. 
 

Dotyczy klientów firmy Pantaenius:

Jeśli umowa dotyczy jachtu, który w trakcie jej zawierania był ubezpieczony w firmie Pantaenius poniższe ma zastosowanie:

1.  Zgodnie z §2 punkt 2 części E Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pantaenius Yacht Casco ubezpieczenie jachtu wygasa w 
momencie przejścia własności. Niewykorzystana część składki zostaje zwrócona.

2.  Jeżeli nabywca nie sprzeciwia się, to przez jeden miesiąc od przejścia własności świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa na 
rzecz nabywcy, zgodnie z warunkami ubezpieczenia, jako tymczasowe pokrycie. 

W celu realizacji powyższych punktów niezbędne jest przesłanie kopii umowy kupna/sprzedaży jachtu tak szybko, jak to możliwe. 
Umożliwi to jednocześnie szybkie rozliczenie niewykorzystanej części składki jak też przygotownie nowej oferty dla nabywcy.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pantaenius Team

Sprzedajesz/kupujesz? Zrób to właściwie!



Sprzedający:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):   

Adres:

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):
 

PESEL (jeśli posiada):

Kupujący:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):

Adres:

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):
 

PESEL (jeśli posiada):

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje następującą jednostkę pływającą (zwaną dalej „Jednostką”):

Rodzaj jednostki  Jacht żaglowy  Jacht motorowy  Inna

Typ:  Nazwa:  Rok budowy:

Numer kadłuba:  Długość:  Szerokość:  Zanurzenie:  Numer na żaglu:

Rodzaj silnika:
 

Moc silnika:
 
KM / kW

 
Numer silnika:

Sprzedający oświadcza, że zarówno sprzedawana Jednostka jak  i jej wyposażenie jest wolne od wad fi zycz-
nych i prawnych i nie jest obciążone żadnymi prawami lub roszczeniami osób trzecich, ani nie toczy się żadne 
postępowanie (w szczególności sądowe, egzekucyjne lub administracyjne), które dotyczy lub może dotyczyć 
Jednostki lub jej wyposażenia.

Strony zgodnie ustalają, że jakiekolwiek uwagi co do stanu Jednostki lub jej wyposażenia zostaną ujęte w „Pro-
tokole z przekazania jednostki pływającej” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i będącym jej integralną 
częścią.

Sprzedający przekaże Kupującemu wszelką dokumentację, która jest niezbędna lub pomocna w eksploatacji 
sprzedawanej Jednostki pływającej, przy czym termin i sposób przekazania tych dokumentów strony ustalą 
osobnym porozumieniem.

Cena sprzedaży netto* wynosi   (słownie:              )
* (w przypadku, gdy sprzedaż objęta jest VAT, wskazana wyżej cena nie obejmuje tego podatku)

Zaliczka** na poczet ceny wynosząca:  została zapłacona na rzecz Sprzedającego w dniu:

** (w przypadku, gdy sprzedaż objęta jest VAT, wskazana wyżej cena nie obejmuje tego podatku)

Podstawowa umowa sprzedaży jednostki pływającej - egzemplarz (oryginał) dla kupującego -
16
07
3/
03
16

(zakreśl właściwe)

(zaznaczyć krzyżykiem)



Płatność całkowitej ceny sprzedaży (a w razie zaliczki – płatność pozostającej do zapłaty części ceny): 

1.   została dokonana w dniu:     i Sprzedający potwierdza otrzymanie całości ceny. 

2.   zostanie dokonana przez Kupującego nie później niż do dnia  

Przekazanie Jednostki nastąpi w następującym miejscu:     

Jednostka w chwili przekazania znajdować będzie się:         na wodzie             na lądzie

Ubezpieczenie
Sprzedający informuje, iż posiada ubezpieczenie Jednostki

Nr Polisy:  

Nadto Sprzedający informuje, że zgodnie z warunkami ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa zakończy się z chwilą 
przejścia własności na Kupującego. Jednocześnie Sprzedający informuje, że zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia 
Jachtu Pantaenius (część E, § 2 ust. 2 Warunków) w przypadku ważnej umowy Casco Jachtu określonej w Części A Wa-
runków lub ważnej umowy Odpowiedzialności Cywilnej określonej  w  Części  B  Warunków,  o  ile  nabywca  nie  sprze-
ciwi  się,  to  przez  jeden  miesiąc  od  przejścia  własności  istnieje  ochrona ubezpieczeniowa na jego rzecz zgodnie z 
postanowieniami Warunków, jako tymczasowe pokrycie. Wówczas, za sumę ubezpieczenia uważa się sumę dla ubezpi-
eczenia Odpowiedniości Cywilnej, natomiast dla Ubezpieczenia Casco Jachtu, za sumę ubezpieczenia uważa się cenę 
sprzedaży wymienioną w umowie sprzedaży, nie więcej jednak niż dotychczasową sumę ubezpieczenia (stała wartość).

Kupujący oświadcza, że:                     

Niniejsza umowa i jakiekolwiek obowiązki z niej wynikające podlega w całości prawu polskiemu i jurysdykcji 
polskich sądów powszechnych.

Umowę sporządzono na trzech egzemplarzach samokopiujących, przy czym oryginał zatrzymuje Kupujący, 
Sprzedawca otrzymuje kopię, a drugą kopię Sprzedawca przekaże ubezpieczycielowi Jednostki.

Miejsce i data:
 

Podpis Sprzedającego:

Miejsce i data:
 

Podpis Kupującego:

Podstawowa umowa sprzedaży jednostki pływającej - egzemplarz (oryginał) dla kupującego -
16
07
3/
03
16

Nie sprzeciwia się opisanej wyżej 
ochronie ubezpieczeniowej

Sprzeciwia się opisanej wyżej
ochronie ubezpieczeniowej



Sprzedający:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):   

Adres:

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):
 

PESEL (jeśli posiada):

Kupujący:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):

Adres:

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):
 

PESEL (jeśli posiada):

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje następującą jednostkę pływającą (zwaną dalej „Jednostką”):

Rodzaj jednostki  Jacht żaglowy  Jacht motorowy  Inna

Typ:  Nazwa:  Rok budowy:

Numer kadłuba:  Długość:  Szerokość:  Zanurzenie:  Numer na żaglu:

Rodzaj silnika:
 

Moc silnika:
 
KM / kW

 
Numer silnika:

Sprzedający oświadcza, że zarówno sprzedawana Jednostka jak  i jej wyposażenie jest wolne od wad fi zycz-
nych i prawnych i nie jest obciążone żadnymi prawami lub roszczeniami osób trzecich, ani nie toczy się żadne 
postępowanie (w szczególności sądowe, egzekucyjne lub administracyjne), które dotyczy lub może dotyczyć 
Jednostki lub jej wyposażenia.

Strony zgodnie ustalają, że jakiekolwiek uwagi co do stanu Jednostki lub jej wyposażenia zostaną ujęte w „Pro-
tokole z przekazania jednostki pływającej” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i będącym jej integralną 
częścią.

Sprzedający przekaże Kupującemu wszelką dokumentację, która jest niezbędna lub pomocna w eksploatacji 
sprzedawanej Jednostki pływającej, przy czym termin i sposób przekazania tych dokumentów strony ustalą 
osobnym porozumieniem.

Cena sprzedaży netto* wynosi   (słownie:              )
* (w przypadku, gdy sprzedaż objęta jest VAT, wskazana wyżej cena nie obejmuje tego podatku)

Zaliczka** na poczet ceny wynosząca:  została zapłacona na rzecz Sprzedającego w dniu:

** (w przypadku, gdy sprzedaż objęta jest VAT, wskazana wyżej cena nie obejmuje tego podatku)

Podstawowa umowa sprzedaży jednostki pływającej - Kopia dla sprzedającego -
16
07
3/
03
16

(zakreśl właściwe)

(zaznaczyć krzyżykiem)



Płatność całkowitej ceny sprzedaży (a w razie zaliczki – płatność pozostającej do zapłaty części ceny): 

1.   została dokonana w dniu:     i Sprzedający potwierdza otrzymanie całości ceny. 

2.   zostanie dokonana przez Kupującego nie później niż do dnia  

Przekazanie Jednostki nastąpi w następującym miejscu:     

Jednostka w chwili przekazania znajdować będzie się:         na wodzie             na lądzie

Ubezpieczenie
Sprzedający informuje, iż posiada ubezpieczenie Jednostki

Nr Polisy:  

Nadto Sprzedający informuje, że zgodnie z warunkami ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa zakończy się z chwilą 
przejścia własności na Kupującego. Jednocześnie Sprzedający informuje, że zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia 
Jachtu Pantaenius (część E, § 2 ust. 2 Warunków) w przypadku ważnej umowy Casco Jachtu określonej w Części A Wa-
runków lub ważnej umowy Odpowiedzialności Cywilnej określonej  w  Części  B  Warunków,  o  ile  nabywca  nie  sprze-
ciwi  się,  to  przez  jeden  miesiąc  od  przejścia  własności  istnieje  ochrona ubezpieczeniowa na jego rzecz zgodnie z 
postanowieniami Warunków, jako tymczasowe pokrycie. Wówczas, za sumę ubezpieczenia uważa się sumę dla ubezpi-
eczenia Odpowiedniości Cywilnej, natomiast dla Ubezpieczenia Casco Jachtu, za sumę ubezpieczenia uważa się cenę 
sprzedaży wymienioną w umowie sprzedaży, nie więcej jednak niż dotychczasową sumę ubezpieczenia (stała wartość).

Kupujący oświadcza, że:                     

Niniejsza umowa i jakiekolwiek obowiązki z niej wynikające podlega w całości prawu polskiemu i jurysdykcji 
polskich sądów powszechnych.

Umowę sporządzono na trzech egzemplarzach samokopiujących, przy czym oryginał zatrzymuje Kupujący, 
Sprzedawca otrzymuje kopię, a drugą kopię Sprzedawca przekaże ubezpieczycielowi Jednostki.

Miejsce i data:
 

Podpis Sprzedającego:

Miejsce i data:
 

Podpis Kupującego:

Podstawowa umowa sprzedaży jednostki pływającej - Kopia dla sprzedającego -
16
07
3/
03
16

Nie sprzeciwia się opisanej wyżej 
ochronie ubezpieczeniowej

Sprzeciwia się opisanej wyżej
ochronie ubezpieczeniowej



Sprzedający:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):   

Adres:

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):
 

PESEL (jeśli posiada):

Kupujący:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):

Adres:

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):
 

PESEL (jeśli posiada):

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje następującą jednostkę pływającą (zwaną dalej „Jednostką”):

Rodzaj jednostki  Jacht żaglowy  Jacht motorowy  Inna

Typ:  Nazwa:  Rok budowy:

Numer kadłuba:  Długość:  Szerokość:  Zanurzenie:  Numer na żaglu:

Rodzaj silnika:
 

Moc silnika:
 
KM / kW

 
Numer silnika:

Sprzedający oświadcza, że zarówno sprzedawana Jednostka jak  i jej wyposażenie jest wolne od wad fi zycz-
nych i prawnych i nie jest obciążone żadnymi prawami lub roszczeniami osób trzecich, ani nie toczy się żadne 
postępowanie (w szczególności sądowe, egzekucyjne lub administracyjne), które dotyczy lub może dotyczyć 
Jednostki lub jej wyposażenia.

Strony zgodnie ustalają, że jakiekolwiek uwagi co do stanu Jednostki lub jej wyposażenia zostaną ujęte w „Pro-
tokole z przekazania jednostki pływającej” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i będącym jej integralną 
częścią.

Sprzedający przekaże Kupującemu wszelką dokumentację, która jest niezbędna lub pomocna w eksploatacji 
sprzedawanej Jednostki pływającej, przy czym termin i sposób przekazania tych dokumentów strony ustalą 
osobnym porozumieniem.

Cena sprzedaży netto* wynosi   (słownie:              )
* (w przypadku, gdy sprzedaż objęta jest VAT, wskazana wyżej cena nie obejmuje tego podatku)

Zaliczka** na poczet ceny wynosząca:  została zapłacona na rzecz Sprzedającego w dniu:

** (w przypadku, gdy sprzedaż objęta jest VAT, wskazana wyżej cena nie obejmuje tego podatku)

Podstawowa umowa sprzedaży jednostki pływającej - Kopia dla Pantaenius -
16
07
3/
03
16

(zakreśl właściwe)

(zaznaczyć krzyżykiem)



Płatność całkowitej ceny sprzedaży (a w razie zaliczki – płatność pozostającej do zapłaty części ceny): 

1.   została dokonana w dniu:     i Sprzedający potwierdza otrzymanie całości ceny. 

2.   zostanie dokonana przez Kupującego nie później niż do dnia  

Przekazanie Jednostki nastąpi w następującym miejscu:     

Jednostka w chwili przekazania znajdować będzie się:         na wodzie             na lądzie

Ubezpieczenie
Sprzedający informuje, iż posiada ubezpieczenie Jednostki

Nr Polisy:  

Nadto Sprzedający informuje, że zgodnie z warunkami ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa zakończy się z chwilą 
przejścia własności na Kupującego. Jednocześnie Sprzedający informuje, że zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia 
Jachtu Pantaenius (część E, § 2 ust. 2 Warunków) w przypadku ważnej umowy Casco Jachtu określonej w Części A Wa-
runków lub ważnej umowy Odpowiedzialności Cywilnej określonej  w  Części  B  Warunków,  o  ile  nabywca  nie  sprze-
ciwi  się,  to  przez  jeden  miesiąc  od  przejścia  własności  istnieje  ochrona ubezpieczeniowa na jego rzecz zgodnie z 
postanowieniami Warunków, jako tymczasowe pokrycie. Wówczas, za sumę ubezpieczenia uważa się sumę dla ubezpi-
eczenia Odpowiedniości Cywilnej, natomiast dla Ubezpieczenia Casco Jachtu, za sumę ubezpieczenia uważa się cenę 
sprzedaży wymienioną w umowie sprzedaży, nie więcej jednak niż dotychczasową sumę ubezpieczenia (stała wartość).

Kupujący oświadcza, że:                     

Niniejsza umowa i jakiekolwiek obowiązki z niej wynikające podlega w całości prawu polskiemu i jurysdykcji 
polskich sądów powszechnych.

Umowę sporządzono na trzech egzemplarzach samokopiujących, przy czym oryginał zatrzymuje Kupujący, 
Sprzedawca otrzymuje kopię, a drugą kopię Sprzedawca przekaże ubezpieczycielowi Jednostki.

Miejsce i data:
 

Podpis Sprzedającego:

Miejsce i data:
 

Podpis Kupującego:

Podstawowa umowa sprzedaży jednostki pływającej - Kopia dla Pantaenius -
16
07
3/
03
16

Nie sprzeciwia się opisanej wyżej 
ochronie ubezpieczeniowej

Sprzeciwia się opisanej wyżej
ochronie ubezpieczeniowej



Protokół z przekazania jednostki pływającej - załącznik do umowy sprzedaży -

16
07
3/
03
16

Kupujący:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):
  

Adres:
 

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):  PESEL (jeśli posiada):

Sprzedający:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):
  

Adres:
 

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):  PESEL (jeśli posiada):

Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, że jednostka pływająca szczegółowo określona w umowie 
sprzedaży (dalej zwana „Jednostką”), do której niniejszy protokół jest załącznikiem, została przekazana 
Kupującemu przez Sprzedającego:

w dniu:          /      / o godzinie:        : czasu polskiego

                                dzień                    miesiąc                         rok                                         godzina                     minut

Sprzedający i Kupujący zgodnie ustalają, że wskazana wyżej chwila przekazania Jednostki jest uważana za 
moment wydania jej Kupującemu i z tą chwilą przechodzą na Kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z 
Jednostką jak i niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

Wszystkie ruchomości znajdujące się na Jednostce w chwili jej przekazania Kupującemu stają się jego 
własnością, za wyjątkiem rzeczy wyraźnie opisanych poniżej:

Wszystkie ruchomości znajdujące się na Jednostce w chwili jej przekazania Kupującemu stają się jego 
własnością, za wyjątkiem rzeczy wyraźnie opisanych poniżej:

(w razie braku rzeczy wyłączonych ze sprzedaży, pole to należy wyraźnie przekreślić)

Sposób i termin zwrotu rzeczy wymienionych powyżej Sprzedający i Kupujący ustalą osobnym porozumieniem.
Uwagi stron, co do stanu Jednostki i jej wyposażenia w chwili przekazania Kupującemu:

(w razie braku uwag, pole to należy wyraźnie przekreślić)

Miejsce i data:
 

Podpis Sprzedającego:

Miejsce i data:
 

Podpis Kupującego:



Protokół z przekazania jednostki pływającej - załącznik do umowy sprzedaży -

16
07
3/
03
16

Kupujący:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):
  

Adres:
 

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):  PESEL (jeśli posiada):

Sprzedający:

Imię i nazwisko / Nazwa (fi rma):
  

Adres:
 

Tel/fax.:
 

E-mail:

NIP (lub nr VAT):  PESEL (jeśli posiada):

Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, że jednostka pływająca szczegółowo określona w umowie 
sprzedaży (dalej zwana „Jednostką”), do której niniejszy protokół jest załącznikiem, została przekazana 
Kupującemu przez Sprzedającego:

w dniu:          /      / o godzinie:        : czasu polskiego

                                dzień                    miesiąc                         rok                                         godzina                     minut

Sprzedający i Kupujący zgodnie ustalają, że wskazana wyżej chwila przekazania Jednostki jest uważana za 
moment wydania jej Kupującemu i z tą chwilą przechodzą na Kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z 
Jednostką jak i niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

Wszystkie ruchomości znajdujące się na Jednostce w chwili jej przekazania Kupującemu stają się jego 
własnością, za wyjątkiem rzeczy wyraźnie opisanych poniżej:

Wszystkie ruchomości znajdujące się na Jednostce w chwili jej przekazania Kupującemu stają się jego 
własnością, za wyjątkiem rzeczy wyraźnie opisanych poniżej:

(w razie braku rzeczy wyłączonych ze sprzedaży, pole to należy wyraźnie przekreślić)

Sposób i termin zwrotu rzeczy wymienionych powyżej Sprzedający i Kupujący ustalą osobnym porozumieniem.
Uwagi stron, co do stanu Jednostki i jej wyposażenia w chwili przekazania Kupującemu:

(w razie braku uwag, pole to należy wyraźnie przekreślić)

Miejsce i data:
 

Podpis Sprzedającego:

Miejsce i data:
 

Podpis Kupującego:


