ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν σκάφος
Εταιρία: AIG Europe SA

Προϊόν: Ασφάλεια Σκάφους

με έδρα στο Λουξεμβούργο· έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου και
ελέγχεται από την Εποπτική Αρχή Ιδιωτικής Ασφάλισης (Commissariat aux Assurances). Η Εταιρία ασκεί εργασίες
ασφαλίσεων μέσω του Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το οποίο εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Το παρόν έντυπο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το περιγραφόμενο προϊόν. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές
πληροφορίες αναφορικά με το περιγραφόμενο στο παρόν προϊόν περιλαμβάνονται σε άλλα προσυμβατικά έγγραφα της Εταιρίας και στους
Γενικούς όρους ασφάλισης.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Ασφαλίζεται η υποχρέωση από τον νόμο Αστική Ευθύνη προς τρίτους από την χρήση του Σκάφους
καθώς και λοιπές προαιρετικές καλύψεις που συνοδεύουν το ασφαλιστήριο.
Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Βασική κάλυψη
Αστική Ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από
πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Όριο ευθύνης μέχρι € 150.000 ανά ατύχημα και αθροιστικά
για όλη τη διάρκεια ασφάλισης – Υποχρεωτική κάλυψη
σύμφωνα με νόμο 4256/2014.
Αστική Ευθύνη για σωματικές Βλάβες ή/και θάνατο
επιβαινόντων τρίτων ανά από πρόσκρουση, σύγκρουση,
ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Όριο ευθύνης μέχρι €
500.000 ανά ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια
ασφάλισης Όριο ευθύνης μέχρι € 50.000 ανά επιβάτη –
Υποχρεωτική κάλυψη σύμφωνα με νόμο 4256/2014.
Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης μέχρι € 150,000 ανά
ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.
Καλύπτεται αποκλειστικά η δαπάνη απορρύπανσης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος – Υποχρεωτική κάλυψη σύμφωνα
με νόμο 4256/2014.
Αστική
Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημίες που θα
προξενηθούν σε τρίτους με υπαιτιότητά του κατά τη διάρκεια
της οδικής μεταφοράς του σκάφους έως € 50.000 για
σωματικές βλάβες / θάνατο και έως € 15.000 για υλικές ζημίες
(πλην ρύπανσης).
Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου για τη δαπάνη ανέλκυσης
ή μετακίνησης του ναυαγίου του ασφαλισμένου σκάφους
ύστερα από εντολή των Λιμενικών ή άλλων Αρμοδίων Αρχών
έως 50% της συνολικής αξίας του ασφαλιζομένου σκάφους.











Προαιρετικές καλύψεις
Αστική Ευθύνη από / προς Σκιέρ
Προσωπικό ατύχημα ιδιοκτήτη ή / και κυβερνήτη του
ασφαλιζομένου και επιβαινόντων σύμφωνα με τα κάτωθι όρια
Απώλεια Ζωής / Ανικανότητα από Ατύχημα κατ’ άτομο, μέχρι
€ 9.000
Ιατροφαρμακευτικές ∆απάνες εντός/ εκτός νοσοκομείου κατ’
άτομο μέχρι € 900
Ιδίες ζημίες του σκάφους από θαλάσσιους κινδύνους (όπως π.χ.
προσάραξη, πρόσκρουση, σύγκρουση, βύθιση, ανατροπή, κ.λπ.),
πυρκαγιά, έκρηξη, ολική και μερική κλοπή, σώστρα, ζημία στην
προπέλα, ζημίες από κακοκαιρία πειρατεία, κακόβουλες πράξεις,
ζημίες κατά την ανέλκυση / καθέλκυση κ.λπ.
Το σκάφος καλύπτεται όταν πλέει, όταν ελλιμενίζεται, όταν
βρίσκεται εκτός θαλάσσης σε προστατευμένο χώρο και επίσης
κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφοράς του. Επίσης καλύπτεται:






Απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού του σκάφος για ποσό
μέχρι 20% της πραγματικής αξίας του ασφαλιζομένου
σκάφους
Απώλεια ή ζημία (ολική ή μερική) του πηδαλίου, του
εξωτερικού στηρίγματος του ελικοφόρου άξονα, του άξονα
και/ή της προπέλας του σκάφους (αφορά κινητήρες έσω,
έσω-έξω, καθώς επίσης και εξωλέμβιους).
Οι εύλογες δαπάνες για την προστασία, διαφύλαξη και
ανάκτηση του σκάφους που αποσκοπούν στον περιορισμό
καλυπτόμενης ζημίας/απώλειας
Επιθαλάσσια αρωγή μέχρι του 50% της συνολικής
ασφαλιζόμενης αξίας (σκάφους, μηχανής κλπ) ως αμοιβή
διάσωσης του ασφαλιζομένου σκάφους







Κυβερνήτες ή χειριστές που δεν είναι κάτοχοι του από το Νόμο
προβλεπόμενου ∆ιπλώματος Οδήγησης Σκάφους Αναψυχής για σκάφη
της συγκεκριμένης κατηγορίας, το οποίο πρέπει να ισχύει κατά το
χρόνο επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου.
Οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική χρήση του σκάφους με σκοπό
το κέρδος, η ολική ή η μερική ναύλωση του σκάφους ή η μεταφορά των
επιβατών με κόμιστρο.
Jet Ski.
Ξύλινα σκάφη.
Σκάφη με ανώτατη σχεδιασθείσα ταχύτητα άνω των 60 κόμβων.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

!

Οι αναγραφόμενες στο συμβόλαιο απαλλαγές.
Η κάλυψη του προσωπικού ατυχήματος παρέχεται κατά την διάρκεια
επιβίβασης, αποβίβασης ή ενόσω βρίσκονται μέσα στο σκάφος και με
την προϋπόθεση ότι ο ασφαλιζόμενος, ο οποίος μπορεί να είναι ο
ιδιοκτήτης και / ή ο κυβερνήτης του σκάφους, είναι ηλικίας από 18
μέχρι 75 χρόνων, καθώς και οι επιβαίνοντες αυτού, ηλικίας από 3
μηνών μέχρι 75 χρόνων.

!

Εξαιρούνται Ζημιές από πρόθεση ή δόλο του ασφαλιζομένου, του
χειριστή του σκάφους, των αντιπροσώπων ή των προστηθέντων του.

!

Η κάλυψη του σκάφους γίνεται σε τρέχουσα εμπορική αξία τη στιγμή
του ατυχήματος. Σε περίπτωση ζημίας, η αποζημίωση περιορίζεται
στην τρέχουσα εμπορική αξία.

!

Κατά την περίοδο ακινησίας το Ασφαλιζόμενο Σκάφος καλύπτεται
αποκλειστικά και μόνο όταν είναι παροπλισμένο, εκτός εάν ειδοποιηθεί
έγκαιρα η Εταιρία και συμφωνηθεί η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης με
οποιοδήποτε επασφάλιστρο.

!

Εξαιρείται Επακόλουθη ζημία από μη επιδιορθωμένες βλάβες που
συνέβησαν κατά τη διάρκεια ασφάλισης

!
!

Εξαιρούνται Αποθετικές ζημίες

!

Εξαιρείται Απώλεια ή ζημία σε είδη ανεφοδιασμού (τρόφιμα, βενζίνη,
κλπ).

!

Εξαιρείται Βύθιση ή ανατροπή του σκάφους που προξενήθηκε από
νερά βροχής κατά το χρονικό διάστημα που ήταν αγκυροβολημένο.

!

Εξαιρείται Μυστηριώδης εξαφάνιση ή βανδαλισμός ή κλοπή του
εξοπλισμού ή / και των μηχανών, εκτός εάν έγινε ύστερα από βίαιη και
εμφανή παραβίαση του ασφαλισμένου σκάφους ή μέσα από ασφαλή
και κλειδωμένο χώρο στην ξηρά.

!

Εξαιρείται Ζημία στη μηχανή ή στις μηχανές που οφείλεται σε
νοθευμένα ή ακατάλληλα καύσιμα.

!

Εξαιρούνται Ζημίες, που προήλθαν από τη συμμετοχή σε αγώνες
ταχύτητας, επίσημους ή μη, δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις)
καθώς και σε επιδείξεις.



Εξαιρούνται Ατυχήματα λόγω της μη συντήρησης ή της πλημμελούς
συντήρησης του σκάφους, κατά παράβαση των οδηγιών του
κατασκευαστή του.



Ζημίες στην ρυμούλκα συνεπεία πυρκαγιάς και κλοπής
συνεπεία διάρρηξης.
Ζημιές του σκάφους ή της μηχανής και της ρυμούλακς κατά
τη διάρκεια οδικών και / ή σιδηροδρομικών και / ή
πορθμείο μεταφορών μέσα στα γεωγραφικά όρια που
καθορίζονται μέσα στο συμβόλαιο.



!

Εξαιρείται Απώλεια ή ζημία που προκύπτει ή προξενείται από απώλεια
χρήσης, συνήθη φθορά από χρήση ή απομείωση και από φυσική
φθορά.

!

Εξαιρούνται Ατυχήματα που προκαλούνται από χρήση του σκάφους
διαφορετική από εκείνη που έχει δηλωθεί και αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

!

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ανταλλακτικού ή μηχανήματος ή
υλικού με καινούριο, υπολογίζεται συμμετοχή του ασφαλιζομένου λόγω
παλαιότητας σύμφωνα με το σχετικό πίνακα στους όρους του
συμβολαίου

!

Εξαιρείται Απώλεια ή Ζημία που προξενείται στο ίδιο το σκάφος, τη
μηχανή και τον εξοπλισμό του, άμεσα ή έμμεσα, από οποιοδήποτε
ελάττωμα του σκάφους (έστω και κεκρυμμένο), ή ζημία ή απώλεια που
είναι αποτέλεσμα ή προκύπτει από ηλεκτρόλυση, όσμωση, διάβρωση,
σκουριά και υγρασία.

!

Εξαιρείται Απώλεια ή Ζημία σε εξωλέμβιο κινητήρα που αποσπάστηκε
από το ασφαλισμένο σκάφος (ο οποίος δεν ήταν ασφαλώς
προσδεδεμένος τη στιγμή που έγινε το ατύχημα).

!

Εξαιρούνται
Ατυχήματα
που
οφείλονται
σε
ελαττώματα,
ακαταλληλότητα, κλπ του σκάφους για τα οποία υπεύθυνος είναι ο
κατασκευαστής του.

!

Εξαιρείται Βλάβη, μη λειτουργία ή ανωμαλία των μηχανών ή του
ηλεκτρικού συστήματος (ή ζημία στις μηχανές από παγετό.

!

Εξαιρείται Κατάληψη, κατάσχεση, σύλληψη ή κράτηση και οι συνέπειές
τους ή κάθε σχετική απόπειρα, καραντίνα, τελωνειακοί κανονισμοί ή
εθνικοποιήσεις κατά διαταγή κυβέρνησης ή δημόσιας ή τοπικής αρχής.

!

Εξαιρούνται Ζημίες από εγκαταλελειμμένες νάρκες, τορπίλες, βόμβες ή
άλλα εγκαταλελειμμένα όπλα.

!

Εξαιρούνται γδαρσίματα, ζουλήγματα, κτυπήματα που θα γίνουν κατά
τη διάρκεια της μεταφοράς.

!

Εξαιρούνται Ατυχήματα που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα ή που
οφείλονται σε λήψη ναρκωτικών, μέθη, φρενοβλάβεια, διανοητικές ή
νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήματα καθώς και σε αυτοκτονία,
απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμό.

!

Εξαιρούνται Πρόστιμα οποιασδήποτε αιτιολογίας ή προέλευσης.

Πού είμαι καλυμμένος;

 Η ασφαλιστική κάλυψη Ιδίων Ζημιών και Αστικής Ευθύνης ισχύει

εντός της Ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου;
—
—
—
—
—
—
—

Να αποστείλετε πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ασφάλισης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον
απαιτούνται.
Να καταβάλετε το ασφάλιστρο, ή την πρώτη δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης.
Να καταβάλλετε τις δόσεις του ασφαλίστρου σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, πριν την εκάστοτε ημερομηνία οφειλής που
αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση.
Να ειδοποιείτε την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων ασφάλισης (π.χ. αλλαγή ασφαλιζόμενου κεφαλαίου).
Να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφύγετε ή να μειώσετε την έκταση τυχόν απώλειας / ζημιάς.
Σε περίπτωση ζημιάς, να ενημερώνετε την Εταιρία εγκαίρως και να προσκομίζετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά
στοιχεία.
Να συνεργάζεστε με την Εταιρία για τον διακανονισμό της ζημίας, σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στα
καταστήματα των συμβεβλημένων τραπεζών ή μέσω Web & Phone Banking των συμβεβλημένων τραπεζών με χρήση του κωδικού πληρωμής
που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο πληρωμής, με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ, στο ταμείο των κεντρικών
γραφείων της Εταιρίας ή μέσω του ασφαλιστή σας εφόσον διαθέτει δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό της Εταιρίας.
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ
ασφάλιστρο, ή η πρώτη δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, και λήγει την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική
σύμβαση.
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση εγγράφως, μέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικά (µέσω e-mail) ή ταχυδρομικά στα
στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας που είναι: AIG EUROPE S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδας), Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι 15124, E-mail
Customerservice-GR@aig.com, Τηλ 210-8127600, Φαξ 210-8063585.

