
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Έγγραφη ενημέρωση της εταιρίας εντός 8 ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας καθώς και κάθε
άλλου στοιχείου σχετικού με τη ζημία

Λήψη κατάλληλων μέτρων για αποτροπή ή μείωση ζημίας

Να θέτει στη διάθεση της εταιρίας το ασφαλισμένο σκάφος πριν επισκευαστεί μετά από ζημία

Πλήρης συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης χωρίς απόκρυψη στοιχείων για τον κίνδυνο

Δήλωση οποιασδήποτε άλλης ασφάλισης για τον ίδιο κίνδυνο

Να δηλωθεί οποιαδήποτε μεταβολή του σκάφους ή της κυριότητάς του εντός 3 ημερών

Τι ασφαλίζεται

Θανατηφόρος τραυματισμός τρίτων προσώπων και επιβαινόντων

Τραυματισμός τρίτων προσώπων και επιβαινόντων

Υλικές ζημίες σε αντικείμενα τρίτων και επιβαινόντων

Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

MARE BASIC

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣκαφών



Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Η έναρξη της ασφαλιστικής σας κάλυψης αρχίζει με την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή την 
πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος 
αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (η κάλυψη ισχύει έως την αντίστοιχη ημερολογιακή 
ημέρα λήξης της περιόδου ασφάλισης π.χ. σε ετήσιο συμβόλαιο ισχύει από 01/03/2018 έως 
01/03/2019 12 μ.μ.).

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Πρόστιμα

Ζημίες κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας του σκάφους

Αποθετικές ή επακόλουθες ζημίες

Έξοδα διάσωσης του σκάφους και απαιτήσεις από επιθαλάσσια αρωγή καθώς και έξοδα ναυαγίων

Ζημίες από δόλιες/παράνομες πράξεις

Ζημίες που οφείλονται σε ελαττώματα ή μη συντήρηση του σκάφους

Ζημίες κατά τη διάρκεια πολέμων, απεργιών, τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και κατά τη διάρκεια
γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία

Ζημίες κατά τη διάρκεια συμμετοχή σε αγώνες ή κατά τη διάρκεια θαλασσίων σπορ εκτός αν άλλως
συμφωνηθεί

Ζημίες κατά τη διάρκεια που το σκάφος ρυμουλκείται ή μεταφέρεται εκτός αν άλλως συμφωνηθεί

Απαιτήσεις που προκαλούνται από ραδιενέργεια, τοξικότητα και γενικά ρύπανση της ατμόσφαιρας

Ζημίες τρίτων κατά τη διάρκεια που το σκάφος ελλιμενίζεται ή είναι παροπλισμένο

Ζημίες στο ίδιο το σκάφος

Ζημίες από σκάφος του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και
στην άδεια πλόων

Ζημίες από οδηγούς σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια τοξικών ουσιών

Ζημίες από οδηγούς χωρίς την απαιτούμενη άδεια χειριστή

!

Που είμαι καλυμμένος;
Εθνικά και Διεθνή Ύδατα εντός της Ελληνικής Επικράτειας


