Ασφαλιστήριο
Σκαφών Αναψυχής
Pleasure Craft Policy

For any queries you may contact us and we will be pleased to give
you any information or clarification you require.
Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες
πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Ένα σκάφος αναψυχής είναι εξ’ορισμού ένα καταφύγιο ανέμελης
ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς όπου δεν μπορεί να υπάρχει χώρος για
άγχος και στενοχώριες . Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ σας προσφέρει ένα συμβόλαιο
ασφάλισης που σας απαλλάσσει από κάθε ανησυχία για τυχόν ζημιές
που προκλήθηκαν στο σκάφος η για ζημιές και νομικές ευθύνες που
προκύπτουν από αυτό.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
Το συμβόλαιο μας για σκάφη καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κινδύνων που
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από:

A pleasure craft is by its nature a refuge for a carefree leisure and
relaxation, feelings that can not coexist with worries and concerns.
ATLANTIC offers you an insurance policy which spares you from any
concerns regarding eventual damages your craft may suffer or from any
legal obligations that may arise from its use.

COVERS FOR THE CRAFT
The policy covers a very wide range of risks that include among others,
loss or damage caused by:

Θαλάσσιους κινδύνους

Κεραυνό

Perils of the seas

Lightning

Πυρκαγιά

Ατύχημα κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση

Fire

Accidents during loading or discharging

Πειρατεία

Έκρηξη

Piracy

Explosion

Πρόσκρουση

Κακόβουλες πράξεις

Collision

Malicious acts

Σεισμό

Κλοπή

Earthquake

Theft

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
Το συμβόλαιο καλύπτει ευθύνες έναντι τρίτων για οποιοδήποτε ποσό
κληθείτε να καταβάλετε ως κατά νόμο υπεύθυνοι για:

LIABILITIES TO THIRD PARTIES
The policy covers liability towards third parties for any sum you may
become legally liable to pay in respect of:

απώλεια η ζημιά σε άλλο σκάφος ή περιουσία

Loss or damage to any other vessel or property

απώλεια ζωής, τραυματισμό ή ασθένεια

Loss of life, personal injury or illness

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

OPTIONAL COVERS

Προσφέρουμε επίσης προαιρετικές καλύψεις για:

We also provide optional covers for:

Κινδύνους μεταφοράς
Κάλυψη του σκάφους κατά τη μεταφορά του στο δρόμο, σε πλοίο
μεταφοράς οχημάτων κ.τ.λ. συμπεριλαμβανομένου της φόρτωσης
και εκφόρτωσης της μεταφοράς του.

Transit risks
Cover for the craft while in transit by road, car-ferry etc. including
loading and unloading from the conveyance.

Προσωπικά αντικείμενα
Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα που
βρίσκονται μέσα στο σκάφος αλλά και κατά τη διάρκεια μεταφοράς
τους από το σπίτι σας προς το σκάφος και αντίστροφα.

Personal effects
Cover for loss or damage to personal effects while on board and
also in transit from your place of residence to the craft and vice
versa.

Μηχανικές βλάβες
Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά στην μηχανή και στις συνδέσεις της,
στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και στις μπαταρίες η οποία προκαλείται
από συγκεκριμένες αιτίες.

Machinery damage
Cover for loss or damage to motor and connections, electrical
equipment and batteries provoked by specific causes.

Πέραν των καλύψεων του συμβολαίου, η πάντοτε πρόθυμη και
επαγγελματικά άρτια εξυπηρέτηση της ΑΤΛΑΝΤΙΚ, η ευρωστία και
υπευθυνότητα της Εταιρείας και η πολυετή μας πείρα σας εγγυώνται μια
ξέγνοιαστη απόλαυση του σκάφους σας.

Over and above the covers of the policy, the always friendly and highly
professional service of ATLANTIC, the robustness and reliability of our
company and our long term experience, guarantee you a hassle free
enjoyment of your craft.

