1. Ονοματεπώνυμο: / Full Name
2. Διεύθυνση: / Address:
3. Αριθμός Τηλεφώνου: Telephone Number:

4. Αριθμός Κινητού: Mobile Number:

5. Αριθμός Fax: / Fax Number:

6. Διεύθυνση Email: Email Address:

7. Ηλικία: / Age:

8. Επάγγελμα: / Occupation:

9. Παρακαλούμε συμπληρώστε την εμπειρία σας: / Please provide your experience;
Χρόνια ως κυβερνήτης
Years as skipper

Χρόνια ως πλήρωμα
Years as crew

Σε αυτό τον τύπο σκάφους: / In this type of craft:
Σε σκάφος γενικά: / In craft generally:

10. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ναυσιπλοϊκά σας επαγγελματικά προσόντα: / Please provide your boating qualifications:
11. Παρακαλούμε δηλώστε την εθνικότητά σας (αν το σκάφος ανήκει σε Εταιρεία, δηλώστε που είναι καταγεγραμμένη η
Εταιρεία, ποια είναι η εθνικότητα, το επάγγελμα και η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου):
Please state your nationality (if vessel is owned by a Company, state where the Company is incorporated and what is the nationality, occupation and
the date of birth of the beneficial owner):

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / SECTION 2: CLAIMS
1. Έχετε απαιτήσει αποζημίωση βάσει Ναυτικού Ασφαλιστηρίου στο παρελθόν;

Ναι

Όχι

Have you previously claimed on a Marine Insurance policy?

Yes

No

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία κάθε απαίτησης αποζημίωσης κατά τα τελευταία 5 χρόνια:
If YES please give details of any claims in the last 5years;
Έτος
Πληρωθέν Ποσό
Εκκρεμές Ποσό
Year
Amount Paid
Amount Outstanding

Λεπτομέρειες
Details

2. Έχει απορριφθεί πρότασή σας για παροχή Ασφάλισης στο παρελθόν;

Ναι

Όχι

Have you ever been refused Insurance?

Yes

No

Αν NAI, παρακαλούμε συμπληρώστε τα πλήρη στοιχεία: / If YES please provide full details;
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

3. Έχετε, εσείς ή τρίτοι στους οποίους επιτρέπεται η χρήση του σκάφους, καταδικαστεί για παράπτωμα που αφορά
ανεντιμότητα οποιουδήποτε είδους (δηλ: Απάτη, Εμπρησμός, Ληστεία, Λαθρεμπόριο, Κλοπή, Διακίνηση, κτλ.);
Όχι
Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα πλήρη στοιχεία:	Ναι
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)? If YES please provide full details below;

Yes

No

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ / SECTION 3: PARTICULARS OF VESSEL
1. Όνομα Σκάφους: / Vessel’s Name:
2. Προηγούμενο Όνομα: / Previous Name:
3. Τύπος: / Type:
4. Όνομα Κατασκευαστή: / Builders Name:
5. Έτος Κατασκευής: / Year Built:
6. Μήκος: / Length:
7. Πλάτος: / Beam:
8. Κατασκευή Σκάφους (Γάστρα) (Εάν δεν πρόκειται για σκάφος
επαγγελματικής κατασκευής, δείτε την Σημείωση 2):
Hull Construction (If this is not a professionally built vessel see Note 2):

9. Παρακαλούμε δηλώστε την κατασκευή & το μοντέλο Ακάτου/Λέμβου και της εξωλέμβιου μηχανής της (συμπεριλαμβανομένης της ιπποδύναμης και του σειριακού αριθμού):
Please state make & model of Tender/Dinghy and its outboard (including horse power and serial number):

..............................................................................................................................................................................................

10. Παρακαλούμε δηλώστε την ημερομηνία αγοράς του σκάφους (συμπεριλαμβανομένης της Ακάτου, Εξωλέμβιου και
πρόσθετου εξοπλισμού): / Please state the purchase date of the vessel (including Tender, Outboard and additional equipment):
..............................................................................................................................................................................................

11. Ακριβής Τιμή Αγοράς (Απαιτείται απάντηση, δείτε την Σημείωση 3):
Exact Purchase Price (This question must be answered, see Note 3):

12. Αποτελεί το σκάφος υποκείμενο Ναυτικής Υποθήκης ή άλλης Χρηματοδοτικής Σύμβασης;	Ναι
Is the vessel subject to a Marine Mortgage or other Finance Agreement?

Όχι

Yes

No

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε συμπληρώστε τα πλήρη στοιχεία: / If YES please provide full details (See Note 4);
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
13. Ποιος είναι ο Λιμένας Νηολόγησης;
Where is the Port of Registration?

14. Αριθμός Νηολογίου:
Registration Number:

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ / SECTION 4: PARTICULARS OF MACHINERY
1. Κατασκευαστής Μηχανής:
Engine manufacturer:
3. Ιπποδύναμη:
Horse Power:
5. Καύσιμο:
Fuel Used:
7. Σειριακός Αριθμός Εξωλεμβίου
(δείτε σημείωση 5):
Serial Number of Outboard (see note 5):

2. Έτος Κατασκευής:
Year Built:
4. Τύπος (Εσωλέμβια/Εξωλέμβια):
Type (Inboard/Outboard):
6. Αριθμός Μηχανών:
Number of Engines:
8. Η Μηχανή είναι με υπερσυμπίεση;
Is the Engine turbo charged?

NAI

ΟΧΙ

YES

NO

9. Ανώτατη Ταχύτητα Κατασκευαστή Σκάφους σε κόμβους (δείτε σημείωση 6): Maximum Design Speed of vessel in
knots (see note 6)

Αν η ανώτατη ταχύτητα κατασκευαστή του σκάφους ξεπερνά τους 17 κόμβους και υπάρχει εσωλέμβια μηχανή, είναι
σημαντική η συμμόρφωση με τον Ασφαλιστικό όρο που υπαγορεύει την ύπαρξη εγκατεστημένου και λειτουργικού
πυροσβεστικού συστήματος σε ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ.
Εάν όχι, είναι απαραίτητο να παρέχετε λεπτομερή στοιχεία καθώς ενδέχεται να ισχύει περιορισμένη κάλυψη.
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 controlled 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.

10. Παρακαλούμε, δηλώστε τον τύπο και θέση κάθε πυροσβεστήρα: / Please state type and location of all fire extinguishers:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ / SECTION 5: PARTICULARS OF USE OF VESSEL
1. Όρια Ναυσιπλοΐας (Δείτε σημείωση 7) : / Navigation Limits (See note 7) :
2. Το σκάφος θα είναι ναυλωμένο από:
The vessel will be in commission from:
3. Τοποθεσία ελλιμενισμού (Δείτε σημείωση 8):
Moored at (See note 8):

Ως:
To:

4. Η τοποθεσία ελλιμενισμού είναι (Παρακαλούμε διευκρινίστε): / The mooring is (Please specify) :
5. Το σκάφος θα είναι σε ακινησία
από: The vessel will be laid up from:
6. Τοποθεσία παροπλισμού:
Laid up at:

Έως:
To:

7. Κατά την περίοδο ακινησίας, το σκάφος θα παραμείνει στην ναυλωμένη τοποθεσία ελλιμενισμού;	Ναι
When the vessel is laid up, will it remain on the in-commission mooring?

Yes

Όχι
No

Αν ΟΧΙ, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την τοποθεσία παροπλισμού: / If NO please confirm laid up location;
..............................................................................................................................................................................................

8. Χρήση σκάφους:	Ιδιωτικό Αναψυχής:	Ναι
Use of vessel:

Private Pleasure:

Όχι

Yes

No

Επαγγελματικό με Κυβερνήτη:	Ναι

Όχι

	Skipper Charter:

Yes

No

9. Πρόκειται το σκάφος να χρησιμοποιηθεί για ιστιοπλοΐα ενός ατόμου;	Ναι

Όχι

Άλλο (παρακαλούμε διευκρινίστε):
Other (please specify)
Εάν είναι επαγγελματικής χρήσης, πόσους επιβάτες που πληρώνουν ναύλο μεταφέρει (Δείτε σημείωση 9);
If charter use, how many fare-paying passengers do you carry (See note 9)?
Is the vessel to be used for single-handed sailing?

Yes

10. Χρησιμοποιείτε το σκάφος εκτενώς για ιστιοπλοΐα ενός ατόμου;	Ναι
Do you sail extensively single-handed?

Yes

No

Όχι
No

Αν NAI, παρακαλούμε συμπληρώστε τα πλήρη στοιχεία: / If YES, please give full details;
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ENOTHTA 6: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ / SECTION 6: ADDITIONAL COVER
1. Παρακαλούμε επιλέξτε το όριο για κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων:
Please select limit for third party liability cover:
€ 2.000.000

€ 3.000.000

Άλλο: / Other: €

2. Θα χρειαστεί αστική κάλυψη για θαλάσσιους σκιέρ;	Ναι
Will water-skiers liability cover be required?

Όχι

Yes

No

3. Θα χρειαστεί κάλυψη για ρυμουλκούμενα μέσα αναψυχής; 	Ναι

Όχι

Will towing of toys liability cover be required?

Yes

No

4. Χρησιμοποιείτε το σκάφος για αγώνες; / Do you use the vessel for racing?	Ναι / Yes
Όχι / No
Αν NAI, παρακαλούμε δηλώστε τοπικούς ή αγώνες ανοικτής θάλασσας και αναμενόμενες συναντήσεις στις οποίες
πρόκειται να συμμετέχετε: / If YES, please state whether local or offshore racing and expected events participating in;
Τοπικοί / Ανοικτής Θάλασσας: / Local / Offshore:
..............................................................................................................................................................................................

5. Αν επιθυμείτε την κάλυψη ιστών, ιστίων και λοιπού εξαρτισμού κατά τη διάρκεια αγώνων παρακαλούμε συμπληρώστε
την πλήρη αξία αντικατάστασης τους: / If you wish to cover the mast, spars sails and rigging whilst racing please provide the full replacement value:

6. Το σκάφος θα μεταφερθεί οδικώς με ρυμουλκό; (Δείτε σημείωση 13)	Ναι
Will the vessel be transported by road trailer? (See note 13)

Όχι

Yes

No

7. Το σκάφος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμη κατοικία;	Ναι

Όχι

Will the vessel be used for permanent residential purposes?

Yes

No

Αν NAI, θα απαιτηθεί απόδειξη του δικαιώματος. Παρακαλούμε να συμπεριληφθεί στο παρόν έγγραφο προτάσεως. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να επηρεαστεί η δοθείσα τιμή. / If YES, proof of entitlement will be required. Please include
this with the proposal form. Failure to provide this may affect the quotation provided.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / SECTION 7: INSURED VALUES
1. Νόμισμα (Παρακαλούμε διαγράψτε κατά περίπτωση): / Currency (Please delete as applicable):

Λίρες Αγγλίας (GBP) / Eυρώ (EUR) / Δολάρια Αμερικής (USD) / Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε):...........................
	GBP /

EUR / 	USD /

Other (Please specify):...........................

Ασφαλισμένα ποσά; / Sums Insured;
Σκάφος, Μηχανές, Εξάρτηση & Εξοπλισμός (Δείτε Σημείωση 3):
Hull, Machinery, Gear & Equipment (See Note 3):
Άκατος/Λέμβος (Δείτε Σημείωση 10):
Tender/Dinghy (See Note 10):
Εξωλέμβια Μηχανή:
Outboard Motor:
Ρυμουλκό:
Trailer:
Προσωπικά Αντικείμενα (Δείτε Σημείωση 11 και ) & β) παρακάτω):
Personal Effects (See Note 11 and a) & b) below):
Άλλο (Παρακαλούμε διευκρινίστε, Δείτε σημείωση 12):
Other (Please Specify, See note 12):
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
TOTAL SUM INSURED:

Οι Δεδηλωμένες Αξίες θα βασιστούν στην «πληρωθείσα Τιμή» και δεν πρέπει να αντανακλούν την τρέχουσα αγοραστική
αξία, σε περίπτωση που η δεδηλωμένη άξια διαφέρει σημαντικά από την «πληρωθείσα Τιμή» μπορεί να απαιτηθεί
αιτιολόγηση της αξίας.
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

Σημειώσεις: Προσωπικά Αντικείμενα: / Notes: Personal Effects;
α). Μεμονωμένα αντικείμενα ή προσωπικά Αντικείμενα με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 250,00 Λιρών Αγγλίας (ή
αντίστοιχης), θα πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά / Individual items of personal Effects valued greater than GBP 250.00 (or equivalent)
should be separately declared.

β). Οποιαδήποτε μεγάλης αξίας στοιχεία του εξοπλισμού που επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε στους ασφαλιστές, θα
πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά. / Any individual high value items of equipment you wish insurers to be aware of should be separately
declared

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΔΗΛΩΣΗ / SECTION 8: DECLARATION
Όλα τα πραγματικά περιστατικά πρέπει να γνωστοποιούνται στους Ασφαλιστές ανεξαρτήτως του αν υπόκεινται σε μία εκ των ανωτέρω ερωτήσεων. Πραγματικό περιστατικό
αποτελεί οποιοδήποτε περιστατικό θα θεωρούσε ένας Ασφαλιστής ότι δύναται να επηρεάσει την αποδοχή ή αξιολόγηση της προτάσεως. Σε περίπτωση μη αποκάλυψης
ή διαστρέβλωσης ενός πραγματικού περιστατικού, η ασφάλεια μπορεί να θεωρηθεί άκυρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το εάν τα περιστατικά θεωρούνται πραγματικά,
συνίσταται η αποκάλυψή τους. Δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι ορθά και πλήρη από κάθε άποψη κατά τη γνώση και πίστη μου. Συμφωνώ ότι αυτή η πρόταση και
δήλωση θα αποτελέσουν την βάση της ασφαλιστικής σύμβασης ανάμεσα σε εμένα και τους Ασφαλιστές σε περίπτωση έκδοσης ασφαλιστηρίου.
Εάν η πληρωμή γίνεται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, με το παρόν βεβαιώνεται ότι εξουσιοδοτώ την Paul Napier Limited να χρεώσει την δοθείσα τιμή του ασφαλίστρου
στον πιστωτικό/χρεωστικό λογαριασμό μου. Δηλώνω επίσης και συμφωνώ ότι εάν η δήλωση και τα στοιχεία της πρότασης έχουν συμπληρωθεί χειρόγραφα από
οποιονδήποτε πέραν του υπογράφοντος, το εν λόγω άτομο θωρείται αντιπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου για τους σκοπούς αυτής της πρότασης. All material facts
must be disclosed to Underwriters whether or not subject to a specific question above. A material fact is one which an Underwriter would regard as likely to influence
the acceptance or assessment of the proposal. Non-disclosure or misrepresentation of a material fact may result in the insurance being void. If you are in any doubt
about whether facts would be considered material, you should disclose them.
I declare that the above particulars are correct and complete in every respect of my knowledge and belief. I agree that this proposal and declaration shall form the basis
of the contract of insurance between me and the Underwriters if a policy is issued. If payment is by credit or debit card it is hereby confirmed that I authorise Paul Napier
Limited to debit my credit/debit account with the premium quoted. 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.

Υπογράφων/ουσα: / Signed:
Ιδιότητα: / Capacity:

Ημερομηνία: / Date:

Η υπογραφή αυτής της αίτησης δεν δεσμεύει τον αντισυμβαλλόμενο ή Ασφαλιστή για ολοκλήρωση αυτού του
ασφαλιστηρίου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διατηρεί αρχείο, με αντίγραφα του εγγράφου πρότασης ασφαλίσεως
και επιστολών με τα στοιχεία που προμήθευσε στους Ασφαλιστές για την σύναψη της σύμβασης. Αντίγραφο του
συμπληρωμένου εγγράφου προτάσεως θα παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.
The signing of this form does not bind the proposer or the Insurer to complete this insurance.
IMPORTANT: The proposer should keep a record, including copies of the proposal form and letters of all information supplied to the Underwriters
for the purpose of entering into the contract. A copy of the completed proposal form will be supplied upon request.

DAES: Βησσαρίωνος 3-5, 106 72, Αθήνα, Τηλ. 215-5609900, Fax 215-5609909

