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Zapytanie o wycenę ubezpieczenia jachtu
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Ubezpieczający 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:  

E-mail:

Jacht

Typ/Model/Stocznia:

Nazwa:

Rok budowy: 

Wymiary (długość, szerokość, wyporność):

Materiał- Kadłub:  Materiał - Maszt:

Pow. żagli: m2  Typ/Marka silnika:  KM/kW*  
      * Niepotrzebne skreślić

Port postoju:  Akwen żeglugi:

Flaga/kraj rejestracji:

Jacht będzie użytkowany tylko prywatnie:      Tak    Nie

Jacht będzie czarterowany bez skippera:      Tak    Nie

Jacht będzie czarterowany ze skipperem:      Tak    Nie

Czy jacht będzie leasingowany?       Tak    Nie

U jakiego leasingodawcy? 

www.pantaenius.pl
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Wartość jachtu (wraz z całym wyposażeniem, wbudowanym silnikiem, łodziami pomocniczymi):  PLN/EUR*

Przyczepa podłodziowa:     PLN/EUR*

Silnik przyczepny (o ile jest głównym silnikiem):    PLN/EUR*

Rzeczy osobiste:     PLN/EUR*

CAŁKOWITA SUMA = Uzgodniona Stała Wartość:    PLN/EUR*
 

      * Niepotrzebne skreślić

Wpisane powyżej wartości są:         netto(bez VAT)    brutto

Czy posiadali Państwo ubezpieczenie wcześniej?       Tak    Nie

Poprzedni ubezpieczyciel:  

Czy mieli Państwo jakiekolwiek wypadki / szkody pokryte ubezpieczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat?

 
  Tak    Nie

Uwagi:  

 

Proszę o wycenę składki ubezpieczenia: 

  Casco        Odpowiedzialności Cywilnej  

  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków     
 Skutków Wojny, Strajku i Konfiskaty

Preferowany początek ochrony ubezpieczeniowej:   

Wypełniony formularz proszę przesłać na e-mail info@pantaenius.pl  
 
Naszą aktualną Politykę prywatności można znaleźć na stronie Pantaenius.pl/polityka-prywatnosci
Administratorem danych osobowych jest Pantaenius GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk. Administrator przetwarza 
dane osobowe dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyceny składki ubezpieczenia w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz przesłania zamówionej informacji handlowej 
dotyczącej oferty ubezpieczeniowej. W celu przeprowadzenia wyceny administrator może przekazać udostępnione dane ubezpieczycielom i podmiotom pośredniczącym. Oświadczam, iż 
zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do dostępu do moich danych, ich poprawiania, dobrowolności ich podania oraz prawie żądania zaprzestania ich przetwarzania i 
wyrażeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883.

www.pantaenius.pl
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