Ασφάλιση ΣΚΑΦΟΥΣ
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
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Προϊόν: ΕΝ ΠΛΩ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ
Αρ.Γ.ΕΜΗ. 124071801001- Εποπτική Αρχή Έφορος Ασφαλίσεων Κύπρου και συμπληρωματικά από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών έχει σκοπό να προσφέρει σύντομη περιγραφή του προϊόντος και δεν είναι προσωποποιημένο στις δικές
σας ατομικές ανάγκες. Ρητά δηλώνεται ότι το παρόν δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία προσυμβατική
ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους της.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το παρόν αποτελεί προϊόν ασφάλισης σκάφους για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων καθώς και το ίδιο το σκάφος για τις επιλεγμένες
καλύψεις. Αν επιλέξετε αυτήν την ασφάλιση, θα ασφαλιστεί ο κύριος, ο κάτοχος και ο χειριστής του σκάφους για τις κάτωθι καλύψεις:
Τι ασφαλίζεται;
 Η υποχρεωτική κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς
τρίτους για τα ακόλουθα όρια :
 Σωματικές βλάβες Τρίτων ανά άτομο έως € 50.000
 Σωματικές βλάβες Επιβαινόντων και Τρίτων ανά
συμβάν έως € 500.000
 Υλικές ζημιές Επιβαινόντων και Τρίτων έως
€150.000
 Θαλάσσια Ρύπανση έως € 150.000
 Συνολική κάλυψη ευθύνης έως € 800.000
Τα παραπάνω όρια ισχύουν κατά ατύχημα και
αθροιστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής
κάλυψης.
 Ζημιές από Κακοκαιρία – Προσάραξη – Βύθιση –
Ημιβύθιση
 Πυρκαγιά
 Έκρηξη
 Πειρατεία
 Πρόσκρουση με προκυμαία η προβλήτα
 Κεραυνός, σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη
 Ζημιές κατά τη φορτοεκφόρτωση
εφοδίων/μηχανών
 Ολική ή μερική κλοπή του σκάφους
 Κακόβουλες πράξεις
 «Κρυφά» ελαττώματα του σκάφους
 Σύγκρουση με άλλο σκάφος
 Αμέλεια του πληρώματος
 ‘Εξοδα ναυαγιαιρέσεως
 Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
 Νομική προστασία
 Αστικής Ευθύνης:

Αστική Ευθύνη από και προς Σκιέρ με
όριο ευθύνης €50.000
 Ιδίων Ζημιών

Κάλυψη προσωπικών ειδών (όριο
ευθύνης μέχρι €200/ αντικείμενο &
€2.000 συνολικά)

Κάλυψη μηχανικών βλαβών (ισχύει μόνο
για εσωλέμβιες μηχανές ή εξωλέμβιες
4χρονες, ηλικίας έως 5 ετών)

Κάλυψη trailer για κλοπή μαζί με το
σκάφος (αξία μέχρι €1.000)

Κάλυψη από κινδύνους πολέμου,
απεργιών και τρομοκρατικών ενεργειών

 Σκάφη επαγγελματικής χρήσης χωρίς μόνιμο καπετάνιο /
skipper
 Jet ski
 Χρήματα, τίτλοι χρεόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές,
τιμαλφή και αντικείμενα αξίας εφόσον δεν έχουν παραδοθεί με
απόδειξη προς φύλαξη σε υπεύθυνο του σκάφους

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Οι αναγραφόμενες στο ασφαλιστήριο απαλλαγές
Δεν καλύπτονται οι ίδιες ζημιές σε σκάφη άνω των 20 ετών.
Οι αμοιβές/δαπάνες Νομικής Προστασίας που έγιναν χωρίς
προηγούμενη έγκρισή της Εταιρίας ή είναι υποχρεωμένος να
καταβάλει τρίτος ή προκλήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του
Ασφαλισμένου.
1. Εξαιρούνται γενικά από όλες τις καλύψεις
 Έξοδα απομάκρυνσης, ανέλκυσης ή αμέλεια ή
παράλειψη απομάκρυνσης ή ανέλκυσης ναυαγίων, εκτός
αν αυτά αποτελούν αναγκαίες δαπάνες προς περιορισμό
ή αποφυγή ευθύνης
 Ατυχήματα που τυχόν συμβούν από το ασφαλιζόμενο
σκάφος ενώ δεν πλέει αυτοδύναμα, κατά τη διάρκεια
μεταφοράς του επί οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου
(περιλαμβανομένου και του τρέιλερ)
! Ατυχήματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου παροπλισμού του ασφαλιζόμενου σκάφους,
όπως αυτή έχει δηλωθεί, εκτός αν έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά και εγγράφως με την Εταιρία
! Ζημιές που οφείλονται ή σχετίζονται με τον αμίαντο ή τα
παράγωγά του, καθώς και με υλικά ή προϊόντα τα οποία
περιέχουν αμίαντο
! Ζημιές που σχετίζονται με την εργατική νομοθεσία ή το
εθιμικό δίκαιο σχετικά με ατυχήματα ή ασθένειες
προσώπων που απασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα
από τον Ασφαλιζόμενο
! Ζημιές οι οποίες προκαλούνται από λέμβο που ανήκει
στο σκάφος και έχει μέγιστη σχεδιασμένη ταχύτητα που
υπερβαίνει τους 17 κόμβους, εκτός αν η λέμβος έχει
ειδικά καλυφθεί με αυτή την ασφάλιση σύμφωνα με τη
Ρήτρα ταχυπλόων ή είναι επί του κυρίως σκάφους ή είναι
παροπλισμένη στην ξηρά
! Ζημιές που προκαλούνται από και σε άτομα τα οποία
ρυμουλκούνται, ετοιμάζονται να ρυμουλκηθούν ή
διακόπτουν τη ρυμούλκηση από το ασφαλιζόμενο
σκάφος στα πλαίσια της ενασχόλησής τους με θαλάσσια
σπόρ (θαλάσσιο σκι, υδρολίσθηση ή οτιδήποτε άλλο).
Ειδικά για την περίπτωση των σκιέρ οι ζημιές αυτές
μπορούν να καλυφθούν από την κάλυψη «Αστική Ευθύνη
Σκιέρ»

!

Ρύπανση ή μόλυνση που δεν οφείλεται σε αιφνίδιο,
τυχαίο, ακούσιο ή απρόβλεπτο γεγονός

Που είμαι καλυμμένος;
 Εντός Ελληνικών Χωρικών Υδάτων για όλες τις καλύψεις που θα επιλέξετε να ασφαλιστείτε.
 Εντός της Μεσογείου Θάλασσας εφόσον καταβληθεί το ανάλογο επασφάλιστρο.
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου;
–
–

–

Κατά την έναρξη της σύμβασης: Να έχετε δηλώσει στην αίτηση ασφάλισης προς την Εταιρία, κάθε περιστατικό ή
στοιχείο που γνωρίζετε, για την ορθή εκτίμηση του κινδύνου εκ μέρους της Εταιρείας
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης : Να γνωστοποιείτε άμεσα στην Εταιρεία α) οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία
επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, Email). β) κάθε μεταβολή της πραγματικής ή νομικής (π.χ. πώληση, νέα
ασφάλιση, αλλαγή χρήσης) κατάστασης του ασφαλισμένου σκάφους και γ) κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί
να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου.
Σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης : Αν προκαλέσετε με το ασφαλισμένο όχημα ζημιά ή συμβεί ασφαλιζόμενη
ζημιά στο ασφαλισμένο σκάφος, πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα- εκτός από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον απαιτείταικαι την Εταιρία, εγγράφως και να ακολουθείτε τις οδηγίες της.

Πότε και πως πληρώνω;
Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης (ετήσιας, εξάμηνης, τρίμηνης),
με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής όπως στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, στα γραφεία της Εταιρείας, σε
Τράπεζα (ταμείο ή e-banking), στα ΕΛΤΑ ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.primeins.gr/payment
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο Ασφαλιστήριο, λήγει δε κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος
της ασφάλισης ως αναγράφεται στο ασφαλιστήριό σας και ανανεώνεται με την πληρωμή του ειδοποιητηρίου ανανέωσης
που θα σας αποσταλεί. Η ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης συνδέεται με την ημερομηνία πληρωμής εκτός
και αν έχει δηλωθεί ως επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της κάλυψης μεταγενέστερη της ημερομηνίας πληρωμής (ώρα
έναρξης 12:00) και λήγει στις 12:00 της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ημερομηνίας λήξεως.
Προσοχή: Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την πληρωμή του εφάπαξ ασφαλίστρου!
Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
 Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση οποτεδήποτε, με
επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που
αναγράφει η ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της.
 Αποστολή στην εταιρεία με συστημένη επιστολή δήλωση εναντίωσης ή υπαναχώρησης κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα
που παραδίδεται με το ασφαλιστήριο. Η προθεσμία για την υπαναχώρηση είναι η αποστολή προς την εταιρεία του
σχετικού υποδείγματος εντός (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η
προθεσμία για την εναντίωση είναι η αποστολή του σχετικού υποδείγματος προς την εταιρεία εντός (30) ημερών από
την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου

