
Ονοματεπϊνυμο:
Επάγγελμα:
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:
Διεφθυνςη (οδόσ, αριθμόσ):
Ταχυδρομικόσ κϊδικασ / Περιοχή:
Τηλζφωνα επικοινωνίασ: α) Κινητό:

β) Κατοικίασ:
γ) Fax:

E-mail:

Αριθμόσ νηολογίου:
Σημαία:
Χρήςη ςκάφουσ:
Όνομα ςκάφουσ:
Καταςκευαςτήσ ςκάφουσ:
Τφποσ:
Υλικό καταςκευήσ:
Ολικό μήκοσ:
Μζγιςτο πλάτοσ:
Βφθιςμα:
Μζγιςτη ταχφτητα:
Ζτοσ καταςκευήσ:
Μζςα προςταςίασ (πυρόςβεςησ, κλοπήσ):

Καταςκευαςτήσ μηχανϊν:
Ζτοσ καταςκευήσ:
Ιπποδφναμη:
Καφςιμα:
Βοηθητική μηχανή (ιπποδφναμη)

Σε ποιεσ περιοχζσ επιθυμείτε να ιςχφει η κάλυψη;
Περίοδοσ αςφάλιςησ:
Περίοδοσ χρήςησ του ςκάφουσ:
Περίοδοσ παροπλιςμοφ του ςκάφουσ:
Μόνιμο αγκυροβόλιο του ςκάφουσ την περίοδο χρήςησ:
Τοποθεςία παροπλιςμοφ:

Σϊματοσ ςκάφουσ (hull):
Μηχανϊν (machinery):
Βοηθητικήσ λζμβου (dinghy):
Βοηθητικήσ εξωλζμβιασ μηχανήσ (outboard motor):
Σωςτικήσ λζμβου (liferaft):
Πρόςθετου εξοπλιςμοφ:
Trailer:
Προςωπικϊν αντικειμζνων (personal effects):
υνολικι αςφαλιηόμενθ αξία:

Υφιςτάμενη αςφαλιςτική εταιρία:

Χρηςιμοποιείτε το ςκάφοσ αποκλειςτικά για αναψυχή;

Ημερομηνία ζναρξησ τησ αςφάλιςησ:

Επιςιμανςθ

Ημερομθνία ………. / ………. / ……….

Τπογραφι

Είδοσ κφριασ μηχανήσ (εςωλζμβια ή εξωλζμβια ή ζςω/εξωλζμβια):

Επζκταςη ορίων αςτικήσ ευθφνησ πζραν των ορίων του Ν2743/99:
Επζκταςη αςτικήσ ευθφνησ από/προσ ςκιζρ:
Κάλυψη ςϊματοσ ςκάφουσ & μηχανϊν (hull & machinery):

ΠΡΟΣΑΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΦΟΤ

 3.       τοιχεία μθχανϊν

 4.        Όρια ναυςιπλοϊασ & χριςθ

 7.        Προθγοφμενθ αςφάλιςθ

Δθλϊνω ότι οι απαντιςεισ μου ςτθν πρόταςθ αςφάλιςθσ είναι πλιρεισ και ακριβείσ και ότι ζλαβα γνϊςθ των χριςιμων πλθροφοριϊν του 

ενθμερωτικοφ ζντυπου του άρκρου 11 (Π.Δ. 190/2006). Η υπογραφι τθσ παροφςασ πρόταςθσ δεν αποτελεί αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Η ζναρξθ 

τθσ αςφάλιςθσ προχποκζτει τθν αποδοχι τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ αλλά και τθν πλθρωμι του αςφαλίςτρου.

Τρόποσ πληρωμήσ αςφαλίςτρων (ετηςίωσ ή εξαμηνιαίωσ):

Ζχει επαγγελματικό πλήρωμα το ςκάφοσ (εάν ναι αναφζρετε λεπτομζρειεσ):

1.         τοιχεία ιδιοκτιτθ

 2.        τοιχεία ςκάφουσ 

 5.       Σρζχουςεσ εμπορικζσ αξίεσ ςκάφουσ

 9.     Διάρκεια - Σρόποσ πλθρωμισ

 6.      Προαιρετικζσ καλφψεισ (επιλζξτε τισ επικυμθτζσ καλφψεισ με ναι ι όχι)

Ακυρϊθηκε ςτο παρελθόν αςφαλιςτήριο του ςκάφουσ ςασ ή αρνήθηκαν ανανζωςή του;
 8.        Γενικζσ πλθροφορίεσ

Επιτρζπετε να κυβερνοφν άλλοι το ςκάφοσ κατά την απουςία ςασ;

Κάλυψη μηχανικϊν βλαβϊν (machinery damage):
Κάλυψη αγϊνων (racing risk):


