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Το έντυπο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Λεπτομέρειες των όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών, ορίων 
αποζημίωσης και πλήρης περιγραφή της κάλυψης, περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια. Η Royal Crown διατηρεί το δικαίωμα μη 

αποδοχής οπουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με ειδικούς όρους. 

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Η νομική σας ευθύνη και εξουσιοδοτημένων 

πλοηγών του σκάφους σας για καταβολή 

αποζημίωσης για πρόκληση σωματικής βλάβης 

τρίτων προσώπων και επιβατών του σκάφους σας                                                                                    

Η νομική σας ευθύνη και εξουσιοδοτημένων 

πλοηγών του σκάφους σας για καταβολή 

αποζημίωσης λόγω πρόκλησης υλικής ζημιάς 

σε τρίτους                                          

Έξοδα ανέλκυσης ή απομάκρυνσης 

του ναυαγίου του σκάφους σας                                                                                    

Νομικά και άλλα αναγκαία έξοδα 

κατόπιν έγκρισης των ασφαλιστών                                                                                     

Απώλεια ή ζημιά στο σκάφος σας που 

προκαλείται από φωτιά, δυστύχημα, έκρηξη, 

σπάσιμο αξόνων, κακόβουλες ενέργειες                                                                                         

Κλοπή ολόκληρου του σκαριού ή κλοπή ή πτώση 

εξωλέμβιας μηχανής, κλοπή της/των βάρκας/κών 

και κλοπή μηχανής και εξοπλισμού μετά από βίαιη 

είσοδο στο σκάφος σας

Έξοδα επιθεώρησης μετά από προσάραξη                            

Δαπάνες και έξοδα διάσωσης και μικρά 

ιατρικά και έξοδα θανάτου υπό προϋποθέσεις                                                 

Απώλεια ή ζημιά στο σκάφος σας που προκαλείται 

από Κυβερνητική Αρχή σε σχέση με αποτροπή 

κινδύνου μόλυνσης του περιβάλλοντος.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Πόλεμος και τα συναφή 

Οχλαγωγίες, Απεργίες και τα συναφή    

Πυρηνικά, ραδιενέργεια και τα συναφή 

Φυσική φθορά, αλλοίωση λόγω χρήσης, επιβλαβή έντομα                                               

Ατυχήματα ενώ το σκάφος διαμετακομίζεται                                              

Η οποιαδήποτε χρήση του σκάφους άλλη από ιδιωτικούς 

σκοπούς αναψυχής               

Πλεύση πέραν των ορίων που έχουν γίνει αποδεκτά                                                   

Η πλοήγηση του σκάφους από μη εξουσιοδοτημένο 

πλοηγό                               

Η οποιαδήποτε τροποίηση του σκάφους και των 

μηχανών του                                         

Ζημιά σε περιουσία που σας ανήκει ή που ανήκει στην 

οικογένεια σας                      

Ζημιά σε πανιά και προστατευτικά καλύματα και σε 

κατάρτια, ιστούς, σχοινιά εάν λαμβάνετε μέρος σε αγώνες

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΚΑΛΎΨΗ;
Καθορισμένα όρια πλεύσης                       

Δέσμευση παραμονής του σκάφους σε εγκεκριμένο 

αγγυροβόλιο όταν δεν χρησιμοποιείται                                                 

Ευθύνη προς και από σκιέρ                          

Πλεύση με ταχύτητα ταχύπλοου                 

Πρώτο ακάλυπτο μέρος ζημιάς και όρια αποζημίωσης 

όπως αυτά συμφωνηθούν      

Απώλεια ή ζημιά σε κινητήρες και ηλεκτρικές μηχανές.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το ασφαλιστήριο αυτό είναι μια περιεκτική ασφάλιση η οποία καλύπτει το σκάφος σας στη θάλασσα, στη στεριά, στη διαμετακόμιση όπως επίσης και 
την ευθύνη σας ως ιδιοκτήτη του σκάφους κατά την πλοήγηση του.

Η κάλυψη παρέχεται για πλεύση στα όρια πλεύσης στη θάλασσα, σε λιμάνια, εσωτερικά νερά και όρμους, σε σχάρες και 

πλωτές σχεδίες στη ξηρά ή παραλία περιλαμβανομένης και ρυμούλκησης.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;



ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΏΣ ΠΛΗΡΏΝΏ;

Τα ασφάλιστρα πληρώνονται με μια ή περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις της πρώτης πληρωτέας άμεσα. 

Μπορείτε σε συνεννόηση με τον ασφαλιστή σας να διαμορφώσετε τον αριθμό δόσεων σας.

Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, επιταγή, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, από το διαδίκτυο, με άμεση τραπεζική εντολή 

και έμβασμα. 

Η κάλυψη αρχίζει με την αποδοχή της πρότασης που έχετε υποβάλει προς τη Royal Crown και την καταβολή της πρώτης 

δόσης του ασφαλίστρου. Η κάλυψη λήγει σε ένα χρόνο εκτός εάν έχετε προτιμήσει μικρότερη περίοδο ή δεν έχετε 

καταβάλει έγκαιρα τις συμφωνημένες δόσεις του ασφαλίστρου.

ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΚΑΛΎΨΗ;

Οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση προς τη Royal Crown Insurance ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας. Θα σας 

επιστραφούν τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα μείον διοικητικά έξοδα και σύμφωνα με τον πίνακα ασφαλίστρων για 

παροχή ασφάλισης μικρής περιόδου.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΑΚΎΡΏΣΏ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ;

Η πλήρης αλήθεια στις δηλώσεις οι οποίες έγιναν στην πρόταση ασφάλισης η οποία υποβλήθηκε με σκοπό τη παραχώρηση 

της ασφαλιστικής κάλυψης και η επικαιροποίηση των δηλώσεων αυτών όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή

Η κατάλληλη συντήρηση του σκάφους και διατήρηση του σε πλοϊμότητα 

Περιοδική επιθεώρηση του σκάφους από εμπειρογνώμονα  

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 

Η άμεση γνωστοποίηση γεγονότων τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μια απαίτηση

Η έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;
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Η κάλυψη παρέχεται επίσης ενώ το σκάφος βρίσκεται παροπλισμένο όπως δηλώνεται και συμφωνείται.

Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.


