Ασφάλιση Σκάφους
Έγγραφο Πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρία: Groupama Ασφαλιστική Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία
Έδρα: Ελλάδα - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 227401000

Προϊόν: Mare Park

Η ασφάλιση διέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΜΟΝΟ. Το παρόν δεν είναι ούτε αποτελεί μέρος του
ασφαλιστήριου. Η περίληψη περιγράφει ενδεικτικώς τις υποχρεωτικές και τις προαιρετικές καλύψεις του προϊόντος.
Δεν παρέχει λεπτομέρειες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στους γενικούς και ειδικούς όρους, στις τυχόν πρόσθετες πράξεις και σε οποιοδήποτε εν
γένει ασφαλιστικό έγγραφο.
Τι είναι το αυτό το είδος ασφάλισης; Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σκαφών καλύπτει ζημιά ή απώλεια του σκάφους,
κατά την διάρκεια του παροπλισμού του.

Τι ασφαλίζεται;
Το ασφαλιστήριο περιλαμβάνει την κάλυψη Ιδίων Ζημιών του
σκάφους από Πυρκαγιά και Ολική Κλοπή του σκάφους.

Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι πιο κάτω
ενδεικτικώς αναφερόμενες περιπτώσεις:
 Αστική Ευθύνη

Αποθετικές ζημιές
 Ζημιές που προκαλούνται από θαλάσσια ρύπανση
 Ζημιές οφειλόμενες σε άμεσο ή έμμεσο δόλο του
Ασφαλισμένου

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Η Εταιρία ευθύνεται κατ΄ ατύχημα για την πέραν του ποσού της
τυχόν απαλλαγής ζημιά και μέχρι το ανώτατο ασφαλιστικό ποσό
κάθε καλυπτόμενου κινδύνου.

Πού είμαι καλυμμένος; Η κάλυψη ισχύει εντός της δηλωθείσας διεύθυνσης παροπλισμού του σκάφους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; Να ενημερώσετε για κάθε στοιχείο ή πληροφορία, το οποίο είναι ουσιώδες για την εκτίμηση
του κινδύνου, καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική
επίταση του κινδύνου.
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση της απώλειας, να
ειδοποιήσετε άμεσα την Εταιρία και να δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα.

Πώς και πότε πληρώνω; Η εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να γίνεται πάντοτε πριν την έναρξη της ασφάλισης.
Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:







Πάγια εντολή
Μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας (www.groupama.gr).
Στην τράπεζα που διατηρείτε λογαριασμό
Μέσω της υπηρεσίας easy pay
Με χρήση Πιστωτικής κάρτας
Στα γραφεία της Εταιρίας

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; Η διάρκεια ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την προϋπόθεση
προκαταβολής του ασφαλίστρου.

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; Ακύρωση της σύμβασης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με έγγραφη επιστολή σας και
επιστροφή των ασφαλιστικών εγγράφων.

.

