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EΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής ΠΡΟΙΟΝ : YACHT & PLEASURE CRAFT INSURANCE 

EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD Αρ. Άδειας 106 

Όλες οι προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες που αφορούν το προϊόν είναι  διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurosure.com ή από τους κατά τόπους διαμεσολαβητές της Eurosure 
καθώς επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  

 

Τι ασφαλίζεται;  

 Απώλεια ή ζημιά σε σκάφος αναψυχής, στο σκαρί, στις μηχανές και στα εξαρτήματα ενόσω 
βρίσκεται σε υπηρεσία στη θάλασσα ή παροπλισμένο εκτός ενεργού υπηρεσίας ή κατά τη 
διάρκεια συντήρησης, συνεπεία των πιο κάτω ασφαλισμένων κινδύνων (σύμφωνα με τα 
Institute Yacht Clauses 1/11/85) 

 Θαλάσσιοι κίνδυνοι (πχ. πρόσκρουση, σύγκρουση, προσάραξη, βύθιση, άσχημες καιρικές 
συνθήκες) 

  Πυρκαγιά 

  Πειρατεία 

  Σύγκρουση με αποβάθρα ή άλλες εγκαταστάσεις στο λιμάνι, Πτώση αεροσκαφών 

  Σεισμός, ηφαιστιογενής έκρηξη, κεραυνός 

  Τυχαία ζημιά κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση 

  Έκρηξη 

  Κακόβουλη ζημιά 

  Κλοπή 

  Έξοδα διάσωσης 

Συνδυάζει τις πιο κάτω ασφαλιστικές καλύψεις με επιπρόσθετο Ασφάλιστρο 

  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης που προκύπτει σε σχέση με την ιδιοκτησία του σκάφους 

  Ευθύνη προς και έναντι σκιέρ 

  Κάλυψη για ζημία στο σκάφος κατά τη διάρκεια εγχώριων μεταφορών 

  Κάλυψη προσωπικών αντικειμένων 

  Πτώση εξωλέμβιας μηχανής από το σκάφος 

  Κάλυψη ρυμουλκού 

  Πόλεμο, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές 

 Τί δεν ασφαλίζεται;  

χ Πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος 

χ Αναλώσιμα υλικά, σχοινιά, προσωπικά αντικείμενα 

 χ Σχίσιμο πανιών από τον άνεμο 

 χ Χρήση του σκάφους για ιδιοκατοίκηση 
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 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

 Το ασφαλιστήριο δεν παρέχει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή συνδράμετε από: 

  πόλεμο, εισβολή,  επανάσταση, εξέγερση και άλλα παρόμοια περιστατικά 

   οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη 

   οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων ή Ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια 

   Οποιαδήποτε μορφή Μόλυνσης ή Ρύπανσης 

  

 Πού είμαι καλυμμένος; 
 Στην Κυπριακή Δημοκρατία (συμπεριλαμβανομένων των χωρικών της υδάτων) εξαιρουμένων των 

περιοχών στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, εκτός 
και αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο 

 Μόνο σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις , που εκδίδονται ή λαμβάνονται από αρμόδιο Δικαστήριο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας   

εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο 

  

 Ποιες είναι η υποχρεώσεις μου; 

- Nα διατηρείτε την Ασφαλισμένη Περιουσία σε καλή κατάσταση και να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα 
και λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη απώλειας ή ζημιάς σε αυτή 

 - Na πληρώνετε το ασφάλιστρο σας στις ημερομηνίες που έχετε συμφωνήσει με την Εταιρεία 

 - Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς που δυνατό να οδηγήσει σε απαίτηση οφείλετε να λαμβάνετε μέτρα για 
μετριασμό τις απώλειας ή ζημιάς, και να ειδοποιήσετε αμέσως την Εταιρεία, και την αστυνομία σε 
περίπτωση κλοπής ή κακόβουλης ζημιάς 

  Να μην προχωρήσετε σε επιδιόρθωση ή αποκατάσταση της ζημιάς ή απώλειας χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της Εταιρείας 

 Πότε και Πώς Πληρώνω; 

Πληρώνετε το ασφάλιστρο σας όπως θα έχει συμφωνηθεί με την Εταιρεία γραπτώς 

    

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη. 

Η κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος κίνδυνος γίνει αποδεκτός από την Εταιρεία και 
λήγει την ημερομηνία που συμφωνήθηκε με την Εταιρεία 

    

 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο σας οποτεδήποτε στέλνοντας μας γραπτή ειδοποίηση 

 

    

 




