
 

 

 
Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί μία περίληψη των βασικών καλύψεων/εξαιρέσων και δεν 
αντικατοπτρίζει τις προσωπικές ασφαλιστικές σας ανάγκες. Αναλυτικοί όροι και προϋπόθέσεις 
περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Πρόκειται για ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για να σας παρέχει πλήρη κάλυψη για το σκάφος σας. 

 

 

Ασφάλιση Σκάφους 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: CROMAR LTD. – Coverholder at LLOYD’S 

Προϊόν: Secure Yachts 

Εδρεύει στην Ελλάδα, ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 207659   

 

             Τι ασφαλίζεται?  
 
 Υποχρεωτική Αστική Ευθύνη σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία 4256/2014. 

 Περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη σκάφους σύμφωνα με 
τις ρήτρες του Ινστιτούτου για Σκάφη, Institute Yacht 
Clauses 1.11.85. 

 Αστική ευθύνη τρίτων, υλικές ζημιές και ευθύνη 
ρύπανσης μέχρι το συμφωνηθέν ποσό. 

 Κλοπή ή απόπειρα κλοπής του ασφαλισμένου 
σκάφους, περιλαμβανομένου του σκάφους, των 
μηχανών, του εξοπλισμού και της ρυμούλκας. 

 Ολική απώλεια, ή τεκμαρτή ολική απώλεια (όπου η 
επισκευή του σκάφους είναι πιο ακριβή απο την αξία 
του σκάφους.  

 Απώλεια του σκάφους ή ζημιά στο σκάφος που 
προκαλείται απο οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια. 

 Τυχαία απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε απο 
πυρκαγιά, έκρηξη, προσάραξη, βαριά καιρικά 
φαινόμενα, αμέλεια και βανδαλισμοί μέχρι το 
συμφωνηθέν ποσό. 

 Οποιαδήποτε ποσά για τα οποία είστε νομικά 
υπέυθυνος/ή να πληρώσετε ώς συνέπεια τυχαίου 
τραυματισμού ή θανάτου τρίτων ή τυχαίας ζημιάς 
ιδιοκτησίας τρίτων ή ζημιάς προς άλλο σκάφος.  

 Η ευθύνη μπορεί να επεκταθεί για να καλύψει κάθε 
άτομο που ορίζεται υπεύθυνο για το σκάφος Σας με 
την άδεια Σας. 

 

    Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις  
 
 Προσωπικό ατύχημα κυβερνήτη. 
 Μεταφορά σκάφους. 
 Τυχαία ρίξη εξωλέμβιας στην θάλασσα. 
 Ζημιές σε ελικοφόρο άξονα, πηδάλιο, προπέλα. 
 Επέκταση κάλυψης μηχανικών ζημιών για σκάφη έως 

5 ετών. 

 Ευθύνη απο/πρός θαλάσσιους σκιέρ. 
 Προσωπικά αντικείμενα. 
 Πανιά, ξάρτια, ιστούς. 
 Πόλεμος, απεργίες, κοινωνικές ταραχές.   

 
  

  

             Τι δεν ασφαλίζεται? 
 
 Απώλεια ή ζημιά λόγω εξαπάτησης. 

 Εσκεμμένες ή εγκληματικές πράξεις απο εσάς ή απο 
κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό σας. Εάν η 
απώλεια ή η ζημιά προκλήθηκε απο βαριά αμέλεια ή αν 
η χρήση αλκοόλ ή άλλη ναρκωτική ουσία έχει συμβάλει 
στη ζημιά ή απώλεια, τότε η αποζημίωση μπορεί να 
μειωθεί ή να μήν καταβληθεί. 

 Εξάσκηση ἠ προετοιμασία ή συμμετοχή σε αγώνες ή/και 
δοκιμές ταχύτητας. 

 Αξιώσεις αποζημίωσης απο ζημιές η απώλειες που 
προκύπτουν απο αγώνες μηχανοκίνητων σκαφών. 

 Άλλων που επιτρέπετε να κυβερνούν το σκάφος σας 
χωρίς να έχουν έγκυρη άδεια, ή εκτός των όρων του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.  

 Απώλεια αξίας μετά απο μερική απώλεια.  

 Κάθε ενιαίο αντικείμενο πἀνω απο το συμφωνημένο 
ποσό, που καλύπτεται μέσω των προσωπικών 
αντικειμένων. 

 Οποιαδἠποτε απαλλαγή, που είναι το ποσό που θα 
χρειστεί να πληρώσετε σε μία ζημιά. 

 Σκάφη ιδιοκατασκευής, σκάφη που είχαν 
προηγουμένως επαγγελματική χρήση, καθώς και ξύλινα 
σκάφη άνω των 20 ετών, εκτός εάν έχουν 
προηγουμένως επιθεωρηθεί. 

 Ζημιά ή απώλεια που οφείλεται σε έλλειψη γενικής 
συντήρησης, φθοράς και απώλειας αξίας με την πάροδο 
του χρόνου. 

 Οποιοδήποτε κόστος αντικατάστασης, επισκευής ή 
αποκατάστασης του σκάφους σας και των σχετικών 
αντικειμένων του πάνω απο το ποσό για το οποίο έχετε 
ασφαλίσει το σκάφος. 

 

    Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις 
 Τα προσωπικά αντικείμενα δεν καλύπτουν κοσμήματα, 

μετρητά ή φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. 



 

 

           Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη? 
 

ǃ Οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν έγκυρη άδεια και να τηρούν τους όρους της άδειας τους. 
ǃ Πρέπει να έχετε καθαρό ιστορικό ζημιών για τα τελευταία 5 χρόνια.  
ǃ Σκάφη ηλικίας πάνω απο 30 ετών θα εξετάζονται κατά περίπτωση. 
ǃ Εάν κρίνεται απαραίτητο, ενδέχεται να απαιτηθεί πραγματογνωμοσύνη του σκάφους (με κόστος του 

ασφαλισμένου) απο τους ασφαλιστές. 

 
 

           Που είμαι καλυμμένος?  
 

 Ελληνικά χωρικά ύδατα, Τουρκικά χωρικά ύδατα (δυτικά παράλια) και/ή Μεσόγειος Θάλασσα μεταξύ 15 και 
35 ανατολικά, εξειρουμένων των εμπόλεμων ζωνών ή ζωνών σύγκρουσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και τις τρέχουσες δηλωθείσες περιοχές του JWC, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις των ζωνών 
αυτών απο τους JWC.   

 
 

           Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου? 
 

 Να μας ενημερώσετε εάν κάποια απο τις πληροφορίες σας είναι λάθος ή αλλάξει (π.χ. αλλαγή σκάφους, 
συνήθης αγκυροβόληση / ελλιμενισμός, περιοχή παροπλισμού ή οποιαδήποτε καταδίκη). 

 Να επιβαρυνθείτε το πρώτο ποσό ορισμένων ζημιών (ποσό απαλλαγής). Ανατρέξτε στον πίνακα ασφάλισης 
του συμβολαίου για περισσότερες λεπτομέρειες. 

 Να πληρώσετε το ασφάλιστρο όταν απαιτείται. 

 Να μας πείτε για τυχόν περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλιση αυτή το συντομότερο δυνατόν, 
ανεξάρτητα απο το αν σχετίζεται ή όχι με απαίτηση αποζημίωσης ή ζημιάς. 

 Να μας δώσετε τις πληροφορίες και την βοήθεια που χρειαζόμαστε. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά 
με τυχόν νομικές ή ποινικές κατηγορίες εναντίον σας ή του προσώπου που διοικεί το σκάφος σας σχετικά με 
την αξίωση που ασκείται. 

 Να μας στείλετε τυχόν δικαστικά έγγραφα μόλις τα λάβετε. 

 Ελέγξτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας όταν το λάβετε για να βεβαιωθείτε οτι έχετε την κάλυψη που 
χρειάζεστε. 

 
 

           Πότε και πώς πληρώνω? 


Η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας στην Cromar Ltd. εξ’ ολοκλήρου κατά την ημερομηνία που 
συμφωνήθηκε στην αρχή της ασφάλειας σας. 

 
 

           Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη? 
 

Η κάλυψη ξεκινάει μόλις αποδεχτείτε τους όρους και συμφωνήσετε να πληρώσετε τα ασφάλιστρα. Όπως 
προκύπτει και από τον πίνακα ασφάλισης θα διαρκέσει 12 μήνες απο την ημερομηνία έναρξης ή ανανέωσης 
του συμβολαίου σας, εκτός αν ακυρωθεί απο εσάς ή απο εμάς πριν λήξει. Η κάλυψη ξεκινάει πάντα και 
τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι. (Μπορούμε να παρέχουμε και 6-μηνή κάλυψη αν απαιτείται, αλλά ὀχι 
λιγότερο απο 6 μήνες). 

 
 

           Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση? 
 
     Μπορείτε να ακυρώσετε την σύμβαση σας οποιαδήποτε στιγμή έρχοντας σε επικοινωνία μαζί μας. 

 Εάν ακυρώσετε την σύμβαση σας επειδή το σκάφος πουλήθηκε ή η κυριότητα μεταβιβάστηκε σε άλλο 
πρόσωπο ή το σκάφος αποχαρακτηρίστηκε απο το μητρώο σκαφών, τότε θα επιστραφούν αναλογικά τα 
ασφάλιστρα. 

 Δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων εάν έχει συμβεί καλυπτόμενο. 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους ακύρωσης, παρακαλούμε αναφερθείτε στους γενικούς 
όρους του συμβολαίου. 

 
Η Ασφαλιστική Κάλυψη παρέχεται 100% από τη  Lloyd’s Insurance Company S.A. 


