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Τι είναι αυτό το είδος ασφαλίσης;
 Το έντυπο αυτό περιέχει πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν Βασικό Σκάφος, το οποίο αφορά την ασφάλιση θαλασσίων σκαφών από ζημίες που 
μπορεί να προκληθούν σε επιβαίνοντες και τρίτους κατόπιν ατυχήματος. Το προϊόν απευθύνεται σε κατόχους μηχανοκίνητων σκαφών. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται;

Αναλυτικές προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες, σχετικά με το προϊόν και τις παρεχόμενες καλύψεις του, αναφέρονται στα προσυμβατικά 
έγγραφα, στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και είναι αναρτημένα, με ελεύθερη πρόσβαση, στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Εταιρίας  Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικές. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα www.intersalonica.gr.
αλλαγής του παρόντος οποτεδήποτε επιθυμεί.

Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως 150.000€ ανά συμβάν, με ανώτατο 
όριο ευθύνης της εταιρίας 450.000€, συνολικά για την περίοδο 
ασφάλισης. 

Υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, 
ναυάγιο ή άλλο θαλάσσιο ατύχημα, έως 150.000€ ανά συμβάν, με 
ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας 450.000€, συνολικά για την 

Σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, 
σύγκρουση, ναυάγιο ή άλλο θαλάσσιο ατύχημα, έως 700.000€ ανά 
συμβάν, με ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας 2.100.000€, συνολικά για 
την περίοδο ασφάλισης. 

περίοδο ασφάλισης. 

Σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, 
σύγκρουση, ναυάγιο ή άλλο θαλάσσιο ατύχημα, έως 150.000€ ανά άτομο. 

Ζημίες (Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημίες, Πρόκληση Θαλάσσιας 
Ρύπανσης) έναντι επιβαινόντων και τρίτων οι οποίες προκλήθηκαν από 
την πλεύση του σκάφους με μέγιστο ποσό αποζημίωσης σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, ως εξής: 

Η κάλυψη πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης αφορά αποκλειστικά και μόνο τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε. 

Ζημίες που θα συμβούν από ασφαλιζόμενα θαλάσσια σκάφη αναψυχής κατά 
τη διάρκεια ρυμούλκησης και μεταφοράς με οποιονδήποτε τρόπο ή ενώ 
βρίσκονται στην ξηρά ή επί μεταφορικού μέσου. 

Σκάφη τα οποία συμμετέχουν σε αγώνες, επαγγελματικά αλιευτικά, ξύλινα, 
αλουμινίου, μη νηολογημένα, ιδιοκατασκευές, αντίκες, σκάφη σε ελεύθερα 
μόνιμα αγκυροβόλια, θαλάσσια ταξί, σκάφη που λειτουργούν ως 
καφέ/μπαρ/εστιατόρια και σκάφη με ηλικία μεγαλύτερη των 32 ετών. 
Ζημίες που προκλήθηκαν στο σκάφος ή έναντι τρίτων από χειριστή, ο οποίος 
κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή 
τοξικών ουσιών, στερούνταν της νόμιμης άδειας χειριστή (δίπλωμα) ή 
προκάλεσε ζημίες από πρόθεση ή δόλο. 
Ζημίες που προκλήθηκαν από χρήση του σκάφους, διαφορετική από αυτή που 
έχει δηλωθεί και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Απώλειες ή ζημίες σε σκάφη που βρίσκονται παροπλισμένα σε δρόμους, σε 
ανοιχτούς, μη φυλασσόμενους και μη περιφραγμένους χώρους, καθώς και 
όταν βρίσκονται προσδεμένα ή αγκυροβολημένα εκτός λιμανιού ή μαρίνας. 
Ζημίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια αγώνων ή δοκιμών. 
Τουριστικά Ημερόπλοια. (Πλοίο μεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον είκοσι 
(20) επιβατών, το οποίο εκτελεί ημερήσιες θαλάσσιες περιηγήσεις, με 
εισιτήριο ή ονομαστική κατάσταση επιβατών, με αφετηρία και επιστροφή στον 
ίδιο λιμένα χωρίς διανυκτέρευση, διαρκείας μέχρι δώδεκα ωρών). 

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

 Προϊόν: ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ

Πού είμαι καλυμμένος;
 Όλες οι παρεχόμενες καλύψεις ισχύουν εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων. 
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Η καταβολή των ασφαλίστρων. 
Οποιαδήποτε μεταβολή είτε στα στοιχεία του ασφαλιζόμενου Σκάφους είτε στα στοιχεία των ιδιοκτητών, θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στην Εταιρία. 

Ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να διευκολύνει και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε εκπροσώπους και πραγματογνώμονες της Εταιρίας για τη διαπίστωση και εκτίμηση των 
ζημιών. 

Όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στην Εταιρία θα πρέπει να είναι πλήρη, ορθά και αληθή. 

Σε περίπτωση ατυχήματος, η δήλωση στην Εταιρία θα πρέπει να γίνεται άμεσα και το αργότερο εντός 8 ημερών από την ημερομηνία ατυχήματος. 
Ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία και έγγραφο που 
προβλέπονται από την ασφαλιστική σύμβαση. 

Πότε και πώς πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται πριν την έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει με καταβολή μετρητών 
(ανώτατο όριο συναλλαγής 500 €), με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας στην Έδρα της Εταιρίας, σε οποιοδήποτε κατάστημά της ανά την Ελλάδα ή στον εξουσιοδοτημένο 
ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή. Επίσης, μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής (e-banking) κάνοντας χρήση του μοναδικού κωδικού ηλεκτρονικής 
πληρωμής ή με κατάθεση του ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρία. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει κατόπιν καταβολής των οφειλόμενων ασφαλίστρων και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Ακύρωση (καταγγελία) της ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εντός της διάρκειας ισχύος της σύμβασης, αποστέλλοντας αντίστοιχο αίτημα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή υπογράφοντας τη σχετική αίτηση ακύρωσης σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρίας ή στον ασφαλιστικό σας customers@intersalonica.gr 
διαμεσολαβητή: 

2. Εντός 1 μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. 

1. Εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου εάν δεν παραλάβει γενικές πληροφορίες που αφορούν την ασφαλιστική εταιρία, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και 
τους γενικούς και ειδικούς όρους που διέπουν αυτό. 
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