
Ασφάλιση Πλοίων - Σκαφών 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών – Κύπρος  
Προϊόν: Ασφάλιση σκάφους αναψυχής 
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών. Οι 

πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν παρέχονται στους Όρους του Συμβολαίου το οποίο μπορεί να σας 

παραχωρηθεί μέσω των Κεντρικών Γραφείων της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ ή μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει κάθε υλική ζημιά ή απώλεια στο ασφαλιζόμενο πλοίο. 

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται; 

Βασικές καλύψεις 

 Ζημιά συνεπεία κινδύνων θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή άλλων 

πλεύσιμων υδάτων. 

 Ζημιά συνεπεία πυρκαγιάς. 

 Ζημιά συνεπεία εκβολής. 

 Ζημιά συνεπεία πειρατείας. 

 Ζημιά συνεπεία πρόσκρουσης με τον εξοπλισμό ή τις 

εγκαταστάσεις της αποβάθρας ή του λιμανιού, με χερσαία 

μεταφορικά μέσα, αεροσκάφη ή παρόμοια αντικείμενα τα οποία 

πέφτουν από αυτά. 

 Ζημιά συνεπεία σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού. 

 Ζημιά συνεπεία ατυχημάτων κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή 

διακίνηση εφοδίων, συνέργων εξοπλισμού, μηχανικού εξοπλισμού 

ή καυσίμων. 

 Ζημιά συνεπεία εκρήξεων. 

 Ζημιά συνεπεία κακόβουλων ενεργειών. 

 Ζημιά συνεπεία κλοπής ολόκληρου πλοίου ή της λέμβου του 

πλοίου ή εξωλέμβιου κινητήρα. 

 Ζημιά συνεπεία κλοπής ύστερα από βίαιη είσοδο στο πλοίο ή στον 

τόπο αποθήκευσης ή επισκευής του μηχανικού εξοπλισμού 

συμπεριλαμβανομένου εξωλέμβιου κινητήρα, συνέργων ή των 

εφοδίων. 

 Ζημιά του ασφαλισμένου αντικειμένου συνεπεία κρυφού 

ελαττώματος στο σκάφος ή το μηχανικό εξοπλισμό, θραύσης των 

αξόνων ή έκρηξης των λεβήτων. 

 Ζημιά του ασφαλισμένου αντικειμένου συνεπεία αμέλειας 

οποιουδήποτε ατόμου. 

 Έξοδα επιθεώρησης των υφάλων του πλοίου μετά από 

προσάραξη. 

Προαιρετικές καλύψεις 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων αναφορικά με ζημιά σε οποιοδήποτε 

άλλο πλοίο ή περιουσία. 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων αναφορικά με απώλεια ζωής, 

τραυματισμό ή ασθένεια, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών 

που γίνονται για διάσωση ζωής που προκαλείται επάνω ή κοντά 

στο πλοίο ή οποιοδήποτε άλλο πλοίο. 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων αναφορικά με απόπειρα ανέλκυσης ή 

ολοκλήρωση ανέλκυσης΄, απομάκρυνσης ή καταστροφή του 

ναυαγίου του ασφαλισμένου πλοίου ή του φορτίου του ή αμέλεια ή 

αποτυχία στην ανέλκυση, απομάκρυνση ή καταστροφή του. 

Νομικά έξοδα σε περίπτωση αμφισβήτησης της ευθύνης του ή 

δικαστικού αγώνα για τον περιορισμό της ευθύνης του. 

Κόστος παραστάσεως σε ιατροδικαστική εξέταση ή έρευνα 

θανατηφόρου ατυχήματος. 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων άλλου προσώπου που ναυσιπλοεί ή 

είναι υπεύθυνο για το ασφαλιζόμενο πλοίο με την άδεια του 

Ασφαλισμένου. 

Έξοδα μετά την αφαίρεση των προσόδων της ναυαγιαιρεσίας για 

την απομάκρυνση του ναυαγίου του πλοίου από τοποθεσία που 

ανήκει, έχει μισθωθεί ή κατέχεται από τον Ασφαλιζόμενο. 

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο ορίζεται ως το ποσό που έχει 

συμφωνηθεί και αναγράφεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου. 

 Ζημιές σχετικά με εξωλέμβιο κινητήρα που πέφτει στο πλοίο ή 

στη θάλασσα. 

 Ζημιές και ευθύνη έναντι τρίτων σχετικά με λέμβο του πλοίου η 

οποία έχει ανώτατη σχεδιασμένη ταχύτητα που υπερβαίνει τους 

17 κόμβους, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. 

 Ζημιές σχετικά με λέμβο του πλοίου που δεν έχει μόνιμα 

σημειωμένο το όνομα του μητρικού πλοίου. 

 Ζημιές σχετικά με πανιά και προστατευτικά καλύμματα που έχουν 

σκιστεί από τον άνεμο ή παρασύρθηκαν από αυτόν ενώ είχαν 

απλωθεί, εκτός εάν σαν συνέπεια ζημιάς στους ιστούς επάνω 

στους οποίους τα πανιά στηρίζονται, ή αν προκλήθηκαν από 

προσάραξη ή σύγκρουση ή πρόσκρουση του πλοίου με 

οποιαδήποτε εξωτερική ύλη (περιλαμβανομένου του πάγου) 

εκτός από το νερό. 

 Ζημιές σχετικά με πανιά, ιστούς, αντενοκάταρτα ή σταθερά ή 

κινούμενα ξάρτια κατά τη διάρκεια αγώνων που λαμβάνει μέρος 

το πλοίο, εκτός εάν η απώλεια αυτή ή η ζημιά προκλήθηκε από 

προσάραξη του πλοίου, βύθιση του, καταστροφή του από 

πυρκαγιά, πυρκαγιά ή σύγκρουσή του ή πρόσκρουσή του με 

κάποια εξωτερική ύλη (περιλαμβανομένου του πάγου) εκτός από 

το νερό. 

 Ζημιές σχετικά με προσωπικά αντικείμενα. 

 Ζημιές σχετικά με αναλώσιμα εφόδια, εργαλεία αλιείας και σχοινιά 

πρόσδεσης. 

 Ζημιές σχετικά με επικάλυψη με φύλλα μετάλλου ή επισκευές σ’ 

αυτήν, εκτός εάν η απώλεια ή η ζημιά έχει προξενηθεί από 

προσάραξη του πλοίου, βύθισή του, καταστροφή του από 

πυρκαγιά, πυρκαγιά ή σύγκρουσή του ή πρόσκρουσή του με 

οποιαδήποτε εξωτερική ύλη (περιλαμβανομένου του πάγου) 

εκτός από το νερό. 

 Ζημιές σχετικά με απώλεια ή χρηματική δαπάνη που έγινε για τη 

διόρθωση ελαττώματος στο σχεδιασμό ή την κατασκευή ή 

οποιοδήποτε κόστος ή δαπάνη που πραγματοποιήθηκε για 

λόγους βελτίωσης ή μετατροπής του σχεδιασμού ή της 

κατασκευής του πλοίου. 

 Ζημιές σχετικά με κινητήρα και τις συνδέσεις του (αλλά όχι το 

εξωτερικό στήριγμα του ελικοφόρου άξονα, του άξονα ή της 

προπέλας) τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες και τις 

συνδέσεις τους, όταν η απώλεια ή η ζημιά έχει προκληθεί από 

κακοκαιρία, εκτός εάν η απώλεια ή η ζημία έχει προκληθεί από 

επικάλυψη του πλοίου από νερά συνεπεία κακοκαιρίας. 

 Ευθύνη έναντι τρίτων σχετικά με οποιαδήποτε πληρωμή από τον 

Ασφαλιζόμενο σχετική με εργοδοτική αποζημίωση εργατών ή 

ευθύνη των εργοδοτών σχετικά με ατυχήματα ή ασθένεια 

εργατών ή άλλων ατόμων. 

 Ευθύνη προς κάποιο άτομο ή του ατόμου αυτού που προκύπτει 

ενόσω ασχολείται με θαλάσσιο σκι ή το σπορ της υδρολίσθησης ή 

άλλη δραστηριότητα ενώ έλκεται από το πλοίο ή προετοιμάζεται 

να ελκηθεί από αυτό ή μετά από την έλξη αυτή μέχρις ότου 

ευρεθεί ασφαλώς επί του πλοίου ή επί της ξηράς, εκτός εάν έχει 

συμφωνηθεί διαφορετικά. 

 Ζημιές που έχουν τη φύση παραδειγματισμού ή τιμωρίας. 

 Ζημιές που προκαλούνται από πόλεμο ή παρεμφερή γεγονότα. 

 Ζημιές που προκαλούνται από απεργούς, ανταπεργούς ή από 

άτομα που συμμετέχουν σε εργατικές ταραχές, στάσεις ή λαϊκές 

εξεγέρσεις ή από τρομοκράτη που ενεργεί με πολιτικό κίνητρο. 

 Ζημιές που προκύπτουν από πολεμικό όπλο το οποίο κάνει 

χρήση ατομικής ή πυρηνικής σχάσης ή/και τήξης ή άλλης 

παρόμοιας αντίδρασης ή ραδιενεργού δύναμης ή ύλης. 

 Ζημιές που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση 

από ραδιενέργεια που προέρχεται από πυρηνικό καύσιμο ή 

πυρηνικό κατάλοιπο από τήξη πυρηνικών καυσίμων. 

 Ζημιές που προκύπτουν από ραδιενεργές τοξικές εκρηκτικές ή 

άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιουδήποτε πυρηνικού ή 

εκρηκτικού μηχανισμού. 0
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Πού είμαι καλυμμένος; 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

Πότε και πως πληρώνω; 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

 Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει εντός των συμφωνηθέντων γεωγραφικών ορίων. 

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται: 

 

● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Να δηλώσει εγγράφως στην Εθνική Ασφαλιστική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ κάθε μεταβολή, οποιασδήποτε φύσης, η οποία 

επέρχεται στο ασφαλισμένο σκάφος, ιδίως δε, εκποίηση, ολική ή μερική οποιασδήποτε νομικής μορφής π.χ. πώληση, δωρεά του 

ασφαλισμένου αντικειμένου, κληρονομική διαδοχή. 

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος: 

 Να ειδοποιεί πάραυτα την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ  για οποιοδήποτε συμβάν και οποιαδήποτε κλοπή ή κακόβουλη 

ζημιά. 

 Να ειδοποιήσει την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ πριν από την πραγματογνωμοσύνη και εάν το πλοίο βρίσκεται στο 

εξωτερικό πρέπει να ειδοποιηθεί ο πλησιέστερος πράκτορας των LLOYD’S ώστε να διορισθεί πραγματογνώμονας που να 

αντιπροσωπεύει την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ. 

 Να λάβει τέτοια μέτρα που θα θεωρούνται εύλογα προς τον σκοπό της αποτροπής ή ελαχιστοποίησης μίας απώλειας η οποία θα ήταν 

αποζημιωτέα.   

 Να παρέχει στην Εθνική Ασφαλιστική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ κάθε δυνατή βοήθεια για την απόκτηση πληροφοριών και 

αποδεικτικών στοιχείων εάν η Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ θελήσει να λάβει δικαστικά μέτρα με δικά της έξοδα και προς 

δικό της όφελος στο όνομα του Ασφαλισμένου για να επανεισπράξει αποζημίωση που πλήρωσε ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από 

οποιοδήποτε τρίτο. 

Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση εγγράφως στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ. 

 

 

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και σύμφωνα με την ρήτρα καταβολής 

ασφαλίστρων όπως περιγράφεται στον πίνακα του συμβολαίου (Μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια). Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να 

γίνει δια μέσω:  

− Πιστωτικής / Χρεωστικής κάρτας 

− Internet Banking  

− Μετρητά ή επιταγή (μόνο εάν ο τρόπος πληρωμής είναι τριμηνιαίος ή εξαμηνιαίος ή ετήσιος) 

− Έμβασμα στο λογαριασμό της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ 

− Εντολή Αυτόματης Χρέωσης (Direct Debit) 

Υπάρχουν περιορισμοί στην 

κάλυψη; 

! Η ασφάλιση ισχύει εάν το εν λόγω ταχύπλοο σκάφος βρίσκεται 

εν πλω υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου ή άλλου ικανού 

ατόμου. 

! Εξαιρούνται ζημιές που προκύπτουν από την έλλειψη 

οφειλόμενης επιμέλειας από τους ασφαλισμένους πλοιοκτήτες ή 

χειριστές. 

! Εξαιρούνται ζημιές λόγω κλοπής εάν τα ασφαλισμένα 

αντικείμενα δεν είναι ασφαλώς κλειδωμένα στο πλοίο ή στη 

λέμβο με αντικλεπτικό σύστημα. 

 

 Ζημιές της μηχανής και των συνδέσεων της, του ηλεκτρικού 

εξοπλισμού, των μπαταριών και των συνδέσεων τους.  

 Ζημιές σε ταχύπλοο σκάφος ή ευθύνη προς τρίτους ή υπηρεσίες 

ναυαγιαιρεσίας που προκύπτουν από το γεγονός ότι το σκάφος 

προσάραξε, βυθίστηκε, πλημμύρισε, επικαλύφθηκε από νερό ή ήταν 

έρμαιο των κυμάτων κατά το χρόνο που αφέθηκε προσδεμένο ή 

αγκυροβολημένο χωρίς παρακολούθηση στα ανοικτά μιας 

εκτεθειμένης παραλίας ή ακρογιαλιάς. 

 Ζημιές σε ταχύπλοο σκάφος ή ευθύνη προς τρίτους ή υπηρεσίες 

ναυαγιαιρεσίας που προκύπτουν κατά το χρόνο που το πλοίο 

συμμετέχει σε αγώνες ή δοκιμές ταχύτητας ή οποιεσδήποτε 

συναφείς δοκιμές.    

 Αν το ταχύπλοο σκάφος είναι εφοδιασμένο με εσωλέμβιο μηχανικό 

εξοπλισμό η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει ζημιές από πυρκαγιά ή 

έκρηξη, εκτός εάν το σκάφος είναι εφοδιασμένο με σύστημα 

πυρόσβεσης που λειτουργεί αυτόματα ή που έχει σύστημα ελέγχου 

στη θέση οδήγησης και είναι σωστά εγκατεστημένο και συντηρείται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 

 Ζημιές σχετικές με το πηδάλιο, το στήριγμα του ελικοφόρου άξονα, 

του άξονα ή της προπέλας ταχύπλοων σκαφών. 


