
 

  

yachtCARE 
Έντυπο ΑπαίτησηςYacht Insurance  

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 46, 1080 

Λευκωσία 
Τ.Θ. 21770, 1513 Λευκωσία 

 +357 22796000  +357 22022000 

 

Οδηγίες σε περίπτωση ασφαλισμένου συμβάντος: 

 Παρακαλείσθε να περιγράψετε την πορεία των γεγονότων που οδήγησαν στην δημιουργία της ζημιάς και 

να επισυνάψετε προκαταρκτικές εκτιμήσεις επισκευής και φωτογραφίες των ζημιών. Εάν οι ζημιές 

προκλήθηκαν από σύγκρουση, δημιουργήστε ένα λεπτομερές σχεδιάγραμμα της πορείας των γεγονότων 

στο μέρος «Πρόσθετες Πληροφορίες».  

 Αμέσως (ή τουλάχιστον εντός χρονικού πλαισίου 48 ωρών μετά την ανακάλυψη) ενημερώστε την 

Αστυνομία για τυχόν απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε κακόβουλες ενέργειες ή κλοπή. 

 Ο Ασφαλιστής θα πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύσει τη φύση, την έκταση, την αιτία και το κόστος 

οποιασδήποτε ζημίας, εκτός εάν αποκηρύξει συγκεκριμένα αυτό το προνόμιο. 

 

Υποχρεωτικά έγγραφα για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε αξίωσης: 

 Πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (ανάλογα με τη σημαία του σκάφους). 

 Έγκυρη ναυτική άδεια του προσώπου που χειριζόταν το σκάφος κατά τη στιγμή του ατυχήματος. 

 Ταυτότητα του ιδιοκτήτη και του ασφαλισμένου. 

 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
 

 

 

Αριθμό Συμβολαίου: 

Διαμεσολαβητής: 

Αριθμός Απαίτησης: 
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Γενικές Πληροφορίες 

Ασφαλισμένος / Ιδιοκτήτης 
Πλήρες όνομα:  

Επαγγελματική ενασχόληση:  

Διεύθυνση:  

Ταχυδρομικός Κώδικας:  Περιοχή:  

Πόλη:  

Αριθμό Τηλεφώνου:  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  

 

Χειριστής του Σκάφους 

Ποιος ήταν υπεύθυνος για το σκάφος σας τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα; 
Δώστε το όνομα, την ηλικία, τη διεύθυνση και το επάγγελμα, μαζί με τα στοιχεία των προσόντων και της πείρας στον χειρισμό του  
σκάφους 

 

Στοιχεία Σκάφους 

Όνομα Σκάφους:  Ηλικία:  Αξία Σκάφους: € 

Είδος Σκάφους:  Αρ. πληρώματος :  

Για ποιο λόγο χρησιμοποιόταν το σκάφος κατά τη στιγμή του ατυχήματος; 

 

Λεπτομέρειες Περιστατικού  
Ημερομηνία:             /         / Ώρα:  

Αιτία:  

Τόπος Συμβάντος:  

Κατά τον χρόνο του ατυχήματος, το σκάφος 
λάμβανε μέρος σε αγώνες; 

 

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες για τις καιρικές συνθήκες, την κατεύθυνση και την ένταση του ανέμου: 

Εξηγήστε πλήρως πώς συνέβησαν τα γεγονότα : 
Συμπεριλάβετε λεπτομέρειες όπως την ταχύτητα του σκάφους, το βάθος του νερού κτλ. (αν χρειαστεί συνεχίστε στο πίσω μέρος της 
σελίδας)  
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Μάρτυρες 

Επιβάτες (όνομα, και τηλέφωνο) 

 
 
 
 

Ανεξάρτητοι μάρτυρες (όνομα και τηλέφωνο) 

 
 
 
 

Περιγραφή Ζημιάς 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ 

Ζημιές που υπέστη το σκάφος 

Κατά τη στιγμή του ατυχήματος λειτουργούσε η μηχανή του σκάφους; ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εάν «ΟΧΙ» παρακαλώ εξηγήστε γιατί. 

 

Επισκευές στο σκάφος 

Υπολογισμός επιδιορθώσεων: € 

Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για να μειωθεί η ζημιά; 
 
 
 
 

Που μπορεί να επιθεωρηθεί το σκάφος; Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες του ατόμου επικοινωνίας. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Τρίτο Μέρος 

Δώστε πλήρεις λεπτομέρειες για τη ζημία ή τον τραυματισμό και τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των εμπλεκόμενων: 
 
 
 
 
 

Ποσό απαίτησης  € Απαιτητής  

Σημείωση: Εάν έχετε λάβει ειδοποίηση από κάποιον τρίτο για απώλεια ή ζημία, παρακαλούμε να μας στείλετε 
αμέσως τα πλήρη στοιχεία. Δεν πρέπει να εισέλθετε σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τρίτους. Δεν πρέπει 
να παραδεχτείτε ευθύνη ή να κάνετε οποιαδήποτε προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής. 
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Κλοπή 

Πότε είδατε για τελευταία 
φορά το σκάφος; 

 

Πότε ανακαλύφθηκε η 
κλοπή; 

 

Δώστε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που ανακάλυψε την κλοπή 
 
 

Υπήρχαν τυχόν προφυλάξεις ασφαλείας ή αντικλεπτικά συστήματα  που τοποθετήθηκαν στο σκάφος ή στο 
ρυμουλκούμενο; Εάν "ΝΑΙ", παρακαλώ δώστε μια σύντομη περιγραφή πιο κάτω: 
 
 

Πώς επιτεύχθηκε η είσοδος και η έξοδος από το χώρο φύλαξης;  
 
 

Παρακαλείσθε να δώσετε στοιχεία επικοινωνίας (αστυνομικός σταθμός, όνομα αστυνομικού, αριθμό τηλεφώνου) του 
αστυνομικού τμήματος στο οποίο αναφέρθηκε η απώλεια 
 
 

Αντικείμενα που κλάπηκαν ή καταστράφηκαν  
Πλήρης περιγραφή του 
αντικειμένου 
(συμπεριλαμβανομένου του 
κατασκευαστή, του μοντέλου, 
του σειριακού αριθμού) 

Ημερομηνία 
κατασκευής και 
αγοράς 

Κόστος 
αντικατάστα
σης (€) 

Κόστος 
Επιδιόρθωσ
ης  (€) 

Ποσό Απαίτησης (€) 

     

   Total € 

Πρόσθετες Πληροφορίες 
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Υπεύθυνη Δήλωση 

 
Δηλώνω ότι οι πάνω απαντήσεις μου και τα στοιχεία που έχω προσκομίσει σχετικά είναι αληθή και δεν έχω αποκρύψει ή 
παραποιήσει οποιοδήποτε γεγονός ή στοιχείο.  
 
Επιπλέον, ρητά και ειδικά δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι όπως η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, για το 
δίκαιο χειρισμό της απαίτησής μου και για εντοπισμό και αποτροπή απάτης, δύναται να επικοινωνήσει με άλλους 
Οργανισμούς (πχ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες κοκ) και/ή Δημόσιες Αρχές (πχ Αστυνομία, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία κοκ) και να ανταλλάξει σχετικά στοιχεία. 
 

Υπογραφή Ασφαλισμένου : 

 

Ημερομηνία: 

 


