YACHTS & PLEASURE CRAFT APPLICATION FORM /
ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
SECTION 1 / ΤΜΗΜΑ 1
PARTICULARS OF PROPOSER (See Note 1) / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΩΝ) (βλ. Σημείωση 1)
Insurance Inception Date / Ημ/νία Έναρξης Ασφάλισης: _____________________
Full Name / Όνομα Ιδιοκτήτη (ων) ____________________________________________________________________
Address / Διεύθυνση ______________________________________________________________________________
Post Code / Τ.Κ.______________ Tel / Τηλ. _____________________ _Mobile / Κινητό ______________________
Email_______________________________________________ Fax__________________ Age / Ηλικία ___________
Tax No. / ΑΦΜ _____________________
Tax Revenue Office / ΔΟΥ _____________________
Experience / Εμπειρία: In this type of craft / Σε τέτοιου τύπου σκάφους ________________
In craft generally / Σε σκάφη γενικότερα ______________________________
Occupation / Επάγγελμα___________________________
Nationality (if owned by a Company, state the country where the Company is incorporated and the name and nationality
of the beneficial owner) / Εθνικότητα (εάν πρόκειται για Πλοιοκτήτρια Εταιρεία, δηλώστε τη χώρα στην οποία η Εταιρεία
έχει συσταθεί και το όνομα και την Εθνικότητα του φυσικού προσώπου): _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________

SECTION 2 / ΤΜΗΜΑ 2
CLAIMS / ΖΗΜΙΕΣ
Have you previously claimed on a Marine Insurance Policy? /
Έχετε προηγούμενη ζημία κάτω από Ναυτασφαλιστήριο συμβόλαιο;

YES / NO (Delete as applicable)/
NAI / OXI (Διαγράψτε ότι δεν ισχύει)

If YES give details of any claims in the last 5 years/ Εάν ΝΑΙ δώστε στοιχεία οιασδήποτε ζημίας κατά την τελευταία 5ετία
Year / Έτος
Amount Paid /
Amount Outstanding
Details /Στοιχεία
Αποζημιωθέν Ποσό
/ Εκκρεμές Ποσό
__________

_________________

________________

_______________________________________

__________

_________________

________________

_______________________________________

__________

_________________

________________

_______________________________________

__________

__________

__________

_______________________________________

Have you ever been refused Insurance? / Σας έχουν αρνηθεί ασφάλεια; YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
If YES give full details / Εάν ΝΑΙ δώστε πλήρη στοιχεία ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Have you or any person you may allow to use the vessel been convicted of a crime involving dishonesty of any kind
(i.e. Fraud, Arson, Robbery, Smuggling, Theft, Handling, etc.)? / Έχετε εσείς η κάποιο άτομο που μπορεί να επιτρέψετε
να χρησιμοποιεί το σκάφος καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα σχετικό με οιοδήποτε είδους ανεντιμότητα (δηλ. απάτηεμπρησμός-ληστεία-λαθρεμπόριο-κλοπή-διακίνηση κλπ)
YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
If YES give full details / Εάν ΝΑΙ δώστε πλήρη στοιχεία___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

SECTION 3 / ΤΜΗΜΑ 3
PARTICULARS OF VESSEL / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
Name / Όνομα___________________________ Make/Model – Κατασκευαστής/Μοντέλο ________________________
Length / Ολικό Μήκος_______________Beam / Πλάτος ______________ Year Built / Έτος Κατασκευής/____________
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Hull Material / Υλικό Κατασκευής __________________ State the Year Purchased / Δηλώστε το Έτος Αγοράς _______
Exact Purchase Price (See Note 2) (this question must be answered) / Ακριβής Τιμή Αγοράς (βλ. Σημειώση 2)
(Υποχρεωτική Απάντηση) : __________________________________
State make & model of Tender/Dinghy and Outboard (including horse power and serial number) / Δηλώστε
κατασκευαστή & μοντέλο της βοηθητικής λέμβου και της εξωλέμβιας βοηθητικής μηχανής (συμπεριλαμβανομένης της
Ιπποδύναμης και του σειριακού αριθμού) ______________________________________________________________
Is the vessel subject to a Marine Mortgage or other Finance Agreement? / Υπάρχει ενυπόθηκο ενδιαφέρον ή άλλη
Οικονομική Συμφωνία;
YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
If YES, give name of Loan Company / Εάν ΝΑΙ, δώστε όνομα της Ενυπόθηκου Εταιρείας ________________________
Where is the vessel registered? / Λιμένας Νηολόγησης _ ______________________________________________
Registration No./Αριθμός Νηολόγησης ___________________________ Flag / Σημαία _________________________

SECTION 4 / ΤΜΗΜΑ 4
PARTICULARS OF MACHINERY / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΩΝ)
Engine Manufacturer / Κατασκευαστής κύριας μηχανής (ων) ________________ Year Built/Έτος κατασκευής ________
Horse Power / Ιπποδύναμη_ _________ Type (Inboard/Outboard) / Τύπος (Εσωλέμβια/Εξωλέμβια) _____________
Fuel Used/Καύσιμο ____________________Number of Engines/Αριθμός Μηχανών ___________
Serial number of outboard/Σειριακός αριθμός της εξωλέμβιας μηχανής _______________________________________
Maximum Designed Speed of Vessel/Μέγιστη Σχεδιαθείσα Ταχύτητα σκάφους ___________________________knots
NOTE: If the vessel has a maximum designed speed in excess of 17 knots and has inboard machinery it is important to comply with
the conditions of Insurance that automatic or a remote control fire extinguishing system in the ENGINE ROOM, TANK SPACE, AND
GALLEY are fitted and operational. If not, you must give details, as restrictive cover may apply.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το σκάφος έχει μέγιστη σχεδιαθείσα ταχύτητα άνω των 17 κόμβων και έχει εσωλέμβια μηχανή είναι σημαντικό να
συμμορφώνεται με τους ασφαλιστικούς όρους σχετικά με την ύπαρξη αυτόματου ή τηλεχειριζόμενου συστήματος πυρόσβεσης μέσα
στο χώρο του ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ, των ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, του μαγειρείου το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε καλή
κατάσταση λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να προσκομιστεί λεπτομερή αναφορά, καθ’ ότι μπορεί να δοθεί περιορισμένη
κάλυψη.

SECTION 5 / ΤΜΗΜΑ 5
PARTICULARS OF USE OF VESSEL / ΧΡΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ
Cruising Range (See Note 4) / Όρια Ναυσιπλοΐας (βλ. Σημείωση 4) ________________________________________
Mooring or Storage location (See Note 5) / Ελλιμενισμός ή μέρος αποθήκευσης (βλ. Σημείωση 5) __________________
_______________________________________________________________________________________________
The mooring is Marina / Jetty / Piles / Swinging / Fore & Aft / Other - Ο ελλιμενισμός είναι σε Μαρίνα / Προβλήτα /
δεμένο σε Πασσάλους / σε Ρεμέτζο / με Πρυμοδέτηση & Πλωροδέτηση / Άλλο
_______________________________________________________________________________________________
The vessel will be Laid Up from ____________________ to _____________________ at ________________________
Το σκάφος παροπλίζεται από ___________________ έως ___________________ στην ________________________
When the Vessel is Laid Up, will it remain on the in commission mooring? / Όταν το σκάφος θα παροπλίζεται, θα
παραμένει στην θέση ελλιμενισμού του;
YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
Private Pleasure Use Only? / Ιδιωτικής και Προσωπικής Αναψυχής μόνον;
YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
If NO (please specify) / Εάν ΟΧΙ (παρακαλούμε διευκρινίστε τη χρήση) _______________________________________
If Charter Use: Is this Skippered / Bareboat? / Ναυλώνεται: Με πλήρωμα □ Άνευ πληρώματος □
How many fare paying passengers do you carry? (See Note 6) / Πόσους επιβάτες που πληρώνουν ναύλο μεταφέρει;
(βλ. Σημείωση 6)__________________________
Will the vessel be transported by road? (See Note 7) /Το σκάφος μεταφέρεται οδικώς; (βλ. Σημείωση 7)
YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
Will the vessel be used for permanent residential purposes? /Το σκάφος χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία;
YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
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Do you sail extensively single-handed? / Πρόκειται να κυβερνάται από ένα άτομο; YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
If YES, give full details / Εάν ΝΑΙ, δώστε πλήρη στοιχεία __________________________________________________

SECTION 6 / ΤΜΗΜΑ 6
ADDITIONAL COVER / ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Will Water-skiers liability cover be required? Επιθυμείτε την κάλυψη της αστικής ευθύνης από/προς σκιέρ;
YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
Will Towing of toys liability cover be required? / Επιθυμείτε την κάλυψη των ατόμων που ενασχολούνται με θαλάσσια
σπορ; YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
Do you use the vessel for racing? / Το σκάφος πρόκειται να συμμετέχει σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες; YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
If YES, Give full details of type and frequency / Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν πρόκειται για εγχωρίους η
διεθνείς αγώνες και για τη συχνότητα συμμέτοχης
_______________________________________________________________________________________________
If you wish to cover the mast, spars sails and rigging whilst racing please provide the full replacement value / Εάν
επιθυμείτε τη κάλυψη για τους ιστούς, τα κατάρτια, τα πανιά και ξάρτια, παρακαλούμε δηλώστε μας την αξία
αντικατάστασης τους ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Do you currently qualify for a No Claims Discount? / Δικαιούστε έκπτωση ασφαλίστρου λόγω καθαρού ιστορικού ζημίων;
YES / NO ΝΑΙ / ΟΧΙ
(If YES, proof of entitlement will be required, please include this with the proposal form) / (Εάν ΝΑΙ παρακαλούμε όπως
συμπεριλάβετε στη αίτηση ασφάλισης σχετικό δικαιολογητικό)

SECTION 7 / TMHMA 7
INSURED VALUES / ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ
Currency / Νόμισμα:

GBP/EURO/OTHER (please specify) / Λίρα Αγγλίας/Ευρώ/Άλλο (παρακαλούμε διευκρινίστε)
Other / Άλλο ___________________________

Insured Value / Ασφαλιζόμενη Αξία :

Hull, Machinery / Σκάφος, Μηχανή _____________________________

Gear & Equipment / Εξαρτήματα & Εξοπλισμός _____________________________
Tender/Dinghy (See Note 8) / Βοηθητική Λέμβος (βλ. Σημείωση 8) _____________________________
Outboard

Motor / Εξωλέμβια μηχανή

_____________________________

Trailer / Τρέιλερ ______________________________
Personal Effects (See Note 9 and a & b below) /
Προσωπικά Αντικείμενα (βλ. Σημείωση 9 και α & β ως κάτωθι)_______________________________________
Other (please specify) (See Note 10) /
Άλλα (παρακαλούμε διευκρινίστε) (βλ. Σημείωση 10) ______________________________________
TOTAL SUM INSURED / ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ_______________________________________
The Insured Values will be based on the “price paid” and should reflect the current market value. In the event the sum
insured is substantially different to that of the “price paid” a justification in value may be requested. / Οι Ασφαλιζόμενες
Αξίες βασίζονται στην «τιμή αγοράς» και θα πρέπει να αντανακλούν την τρέχουσα εμπορική του αξία. Σε περίπτωση
που οι ασφαλιζόμενες αξίες διαφέρουν από την «τιμή αγοράς» μπορεί να ζητηθεί αξιολόγηση.
a) Individual items of Personal Effects valued greater than £250.00 (or equivalent) should be separately declared. /
α) Μεμονωμένα Προσωπικά Αντικείμενα αξίας άνω των €320.00 (η ισοδύναμα) θα πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά.
b) Any individual high value items of equipment you wish Insurers to be aware of should be separately declared. /
β)οποιοδήποτε μεμονωμένο αντικείμενο το οποίο επιθυμείτε να το γνωρίζουν οι Ασφαλιστές, θα πρέπει να δηλωθεί
ξεχωριστά.
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SECTION 8 / ΤΜΗΜΑ 8
DECLARATION/ ΔΗΛΩΣΗ
I declare that the above particulars are correct and complete in every respect of my knowledge and belief. / Δηλώνω ότι
τα παραπάνω στοιχεία είναι σωστά και πλήρη εις γνώση μου.
I agree that this proposal and declaration shall form the basis of the contract of insurance between me and the Insurers
if a policy is issued. / Συμφωνώ ότι το παρόν αποτελεί την βάση της ασφάλισης μεταξύ εμού και των Ασφαλιστών
εφόσον ασφαλιστήριο εκδοθεί.
If payment is taken by debit or credit card, it is hereby confirmed that I authorise Blue Aigaion Insurance Solutions to
debit my credit/debit card account with the premium quoted. / Εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί με χρεωστική ή
πιστωτική κάρτα επιβεβαιώνω ότι εξουσιοδοτώ την Blue Aigaion Insurance Solutions να χρεώσει δια του παρόντος
στο λογαριασμό.
I further declare and agree that if the statement and particulars have been completed in the handwriting of any person
other than the undersigned, such person is deemed to be the agent of the proposer for the purpose of completing this
proposal. / Επιπλέον δηλώνω και συμφωνώ ότι εάν το παρόν έχει συμπληρωθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
πέραν του υπογράφοντος, αυτό το πρόσωπο θεωρείται ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο οποίος δρα για τον σκοπό της
παρούσης συμπλήρωσης αιτήσεως.
Signed / Υπογραφή αιτούντος _ ______________________________
Full Name / Ονοματεπώνυμο αιτούντος _____________________________________________
Date / Ημερομηνία

_____________________________

The signing of this form does not bind the proposer or the Insurer to complete this insurance. / Η υπογραφή αυτού του
εντύπου δεν δεσμεύει τον υπογράφοντα ή τον ασφαλιστή να ολοκληρώσει αυτή την ασφάλεια.
IMPORTANT: The proposer should keep a record, including copies of the proposal form and letters, of all information
supplied to the Insurers for the purpose of entering into the contract. A copy of the completed Proposal Form will be
supplied upon request. / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο υπογραφών θα πρέπει να διατηρήσει αρχείο το οποίο να συμπεριλαμβάνει
αντίγραφα της πρότασης ασφάλισης και των πληροφορίων που προσκομίστηκαν στους Ασφαλιστές προκειμένου να
συναφθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίγραφο της συμπληρωμένης πρότασης θα παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος.
PROPOSAL FORM NOTES / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΙΤΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. If the vessel has joint ownership, details should be given of all joint owners and their experience and loss
record. Additional owners should complete sections 1, 2 & 8 on a separate form.
Σε περίπτωση που τος σκάφος έχει κοινή ιδιοκτησία, θα πρέπει να προσκομιστούν πληροφορίες σχετικά με
όλους τους συνιδιοκτήτες, την εμπειρία τους και το ιστορικό ζημίων τους. Επιπρόσθετοι Ιδιοκτήτες θα πρέπει να
συμπληρώσουν τα τμήματα 1, 2 & 8 σε ξεχωριστή φόρμα αιτήσεως.
If the vessel is amateur built or a conversion, Insurers may request a current full out of water survey by an
independent qualified surveyor at the owner’s expense.
Εάν το σκάφος είναι ερασιτεχνικής κατασκευής ή αποτελεί προϊόν μετατροπής οι Ασφαλιστές ενδέχεται να
ζητήσουν πλήρη πρόσφατης πραγματογνωμοσύνης εκτός νερού από ανεξάρτητο ειδικευόμενο
πραγματογνώμονα με έξοδα του ιδιοκτήτη του σκάφους.
2. Sum Insured / The sum insured on the hull should represent the current recent purchase price or market value
of a similar age, type and condition vessel.
Ασφαλισμένη Αξία / Η ασφαλισμένη αξία του κόστους, θα πρέπει να εκπροσωπεί την τρέχουσα πρόσφατη
τιμή αγοράς του σκάφους ή την αξία σκάφους με παρόμοιο έτος κατασκευής, τύπο και κατάσταση.
3. Outboard Motors / Outboard motors MUST be secured to the vessel with an anti-theft device in addition to the
normal method of attachment.
Εξωμλέμβιες μηχανές / Οι εξωλέμβιες μηχανές πρέπει να βρίσκονται ασφαλώς τοποθετημένες εντός του
σκάφους το οποίο φέρει αντικλεπτική συσκευή πέραν της συνηθισμένης μεθόδου προσθέσεως.
4. Cruising Range / The premium or terms may be affected by the extent of the cruising range required, therefore
we would advise that you only request the area that is needed.
Όρια ναυσιπλοΐας /Το ασφάλιστρο ή όροι ασφάλισης ενδέχεται να επηρεάστουν σε συνάρτηση με τα
επιθυμητά όρια ναυσιπλοΐας και ως εκ τούτου θα σας συνιστούσαμε να περιορίζετε το αίτημα σας στα ύδατα
στα οποία χρειάζεται να ναυσιπλοήσει το σκάφος.
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5. Mooring / Where and how a vessel is moored can have a material effect on the terms – the more details you
can provide in connection with the location the better.
Αγκυροβόλιο / Το μέρος και ο τρόπος αγκυροβολίου μπορεί να έχει ουσιώδη επίδραση στους ασφαλιστικούς
όρους.
6. Charter Use / It is important to inform Insurers of the MAXIMUM NUMBER of fare paying passengers, as this
will determine whether this can be accepted or deemed a commercial risk that may not be accepted under this
policy.
Επαγγελματικής χρήσης προς ναύλωση / Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τους Ασφαλιστές για τον
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ που καταβάλλουν ναύλο, εφ’ όσον αυτή η πληροφορία θα καθορίσει εάν ο
κίνδυνος είναι αποδεκτός ή μη.
7. Road Transit / While some policies automatically include road transit within the geographical limits of the policy
others can be extended to cover damage to the vessel while in transit by road. However, the cover does not
include THIRD PARTY LIABILITY (this should be covered under the motor insurance of the towing vehicle) or
minor scratches, bruises, dents and the like.
Οδική μεταφορά / Ενώ κάποια συμβόλαια αυτόματα συμπεριλαμβάνουν την οδική μεταφορά εντός
συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων, κάποια άλλα επεκτείνουν την κάλυψη για ζημιές που θα προκύψουν στο
σκάφος κατά την οδική μεταφορά του. Ωστόσο, η κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνει την Αστική Ευθύνη Προς
Τρίτους (αυτή θα πρέπει να καλύπτεται μέσω του ασφαλιστήριου συμβόλαιού του ρυμουλκού αυτοκίνητου), ή
τις μικρές γρατζουνιές, εκδορές, βαθουλώματα και τα συναφή.
8. Dinghies/ Tenders / These MUST be permanently marked with the name of the parent vessel.
Βοηθητική Λέμβος / Πρέπει να είναι μονιμά γραμμένο σ’ αυτήν το όνομα του κύριους σκάφους.
9. Personal Effects / This includes items that are generally soley for use on the vessel. Consideration should be
given to insuring other personal effects under the All Risks section of a Household Policy, which has full cover
(not limited to while in transit to/from and on board the insured vessel).
Προσωπικά Αντικείμενα / Τα προσωπικά αντικείμενα συμπεριλαμβάνουν αντικείμενα των οποίων η χρήση
είναι για σκάφος μόνο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ασφάλιση των προσωπικών αντικειμένων να καλυφθούν
από ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κίνδυνων κατοικίας, το οποίο έχει πλήρη κάλυψη (δεν περιορίζεται
στην μεταφορά από / προς και επί του ασφαλισμένου σκάφους)
10. Special Equipment / It is often of assistance to specify the major items of equipment on board a vessel with the
individual values by supplying a separate list, which should include serial numbers.
Ειδικός Εξοπλισμός / Θα πρέπει να προσδιοριστούν αντικείμενα (ειδικού εξοπλισμού) που βρίσκονται επί του
σκάφους σε ξεχωριστή λίστα όπου θα σημειώνεται η αξία και ο σειριακός αριθμός.
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