Πρόγραμμα Ασφάλισης Σκαφών
Καλύψεις & Όρια
Αποζημίωσης

Κατηγορίες Σκαφών

Μηχανοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης

Μη
Μηχανοκίνητα
Ιδιωτικής
Χρήσης

Ιστιοπλοϊκά έως 10 μέτρα
Ιδιωτικής Χρήσης (Μηχανοκίνητα
ή Μη)

Σωματικές βλάβες /
Θάνατος από ατύχημα

(επιβαινόντων και τρίτων) 50.000
€ (κατ' άτομο) και έως 500.000 €
(ανά συμβάν)

250.000 € (ανά
γεγονός και
ετησίως)

(επιβαινόντων και τρίτων) 50.000
€ (κατ' άτομο) και έως 500.000 €
(ανά συμβάν)

Υλικές ζημιές από ατύχημα
(ανά γεγονός και ετησίως)

(επιβαινόντων και τρίτων) 150.000
€

90.000 €

(επιβαινόντων και τρίτων) 150.000
€

Πρόκληση θαλάσσιας
ρύπανσης (ανά γεγονός και
ετησίως)

150.000 €

-

150.000 €

Ανώτατο όριο ευθύνης για
ολόκληρη την ασφαλιστική
περίοδο

800.000 €

340.000 €

800.000 €

Απαλλαγή σε κάθε υλική
ζημιά

Μόνο για τα Jet Ski 250 €

ουδεμία

ουδεμία

Ετήσιο Ολικό Κόστος Ασφαλίστρων Μηχανοκίνητων Ιδιωτικής Χρήσης
Έως 30hp

30 €

31hp - 50hp

40 €

51hp - 75hp

47 €

76hp - 100hp

55 €

101hp - 200hp

68 €

201hp - 250hp

82 €

251hp - 300hp

98 €

301hp - 400hp

120 €

401hp & άνω

Επικοινωνία με την εταιρεία

Jet ski

180 €

Ετήσιο Ολικό Κόστος Ασφαλίστρων Μη Μηχανοκίνητων Ιδιωτικής Χρήσης
25 € (έκαστο)
Ετήσιο Ολικό Κόστος Ασφαλίστρων Ιστιοπλοϊκών έως 10 μέτρα Ιδιωτικής Χρήσης (Μηχανοκίνητα ή Μη)
Χωρίς μηχανή (ανά μέτρο ολικού μήκους του σκάφους)

8€

Με μηχανή (ανά μέτρο ολικού μήκους του σκάφους)

10 €

Άνω των 10 μέτρων

επιβάρυνση για κάθε μέτρο 10 €

Εκπτώσεις
Σε περίπτωση που η ασφάλιση του σκάφους συνδυάζεται με την ασφάλιση του αυτοκινήτου και της κύριας κατοικίας,
παρέχεται έκπτωση 10% στα συνολικά ασφάλιστρα του σκάφους
Σημειώσεις - ∆ιευκρινήσεις
• Σε περίπτωση που μηχανοκίνητα σκάφη ιδιωτικής χρήσης έλκουν θαλάσσιο σκι, μπανάνες, rings ή άλλα παρεμφερή
(εκτός αλεξίπτωτου) το όριο ασφάλισης ανέρχεται σε 20.000 € (ανά γογονός και ετησίως), με προσαύξηση του ως άνω
τιμολογίου κατά 10%.
• Τα ασφάλιστρα όλων των κατηγοριών, είναι ελάχιστα ετήσια ολικά, ανεξάρτητα από την περίοδο πλεύσης.
• Ακύρωση και επιστροφή ασφαλίστρων γίνεται μόνο σε περίπτωση πώλησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση
προσκόμισης του πρωτότυπου ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με τη βεβαίωση ασφάλισης, καθώς επίσης και του
πωλητηρίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης.
• Ακύρωση με επιστροφή αναλογικών ασφαλίστρων με την προσκόμιση εγγράφων διαγραφής - κατάθεσης νηολογίου
• Ακύρωση χωρίς επιστροφή ασφαλίστρων στην περίπτωση ακινησίας (δεν χρησιμοποιείται)
• Συμψηφισμός ασφαλίστρων μέσω πρόσθετης πράξης σε περίπτωση αντικατάστασης σκάφους
• Επιβάρυνση λόγω νέου οδηγού σε ηλικία / δίπλωμα 30% για ένα έτος ( θα πρέπει να αποστέλλεται η ανανεωμένη άδεια
στην εταιρεία)
• Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια χειριστού λόγω ηλικίας, θα πρέπει να αποστέλλεται η ανανεωμένη άδεια στην
εταιρεία
• Ανώτατη αποδεκτή ηλικία ασφαλιζόμενων - χειριστών : 70 ετών
• Για κατηγορίες σκαφών που δεν αναφέρονται ανωτέρω, οι τιμές θα δίνονται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.

