Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Εθνική Ασφαλιστική – Ελλάδα
Προϊόν: Πληρώματα πλοίων
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών.
Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν παρέχονται στους Όρους Ασφάλισης που διατίθενται μέσω του
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας. Το παρόν έντυπο πληροφοριών δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία
προσυμβατική ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει την αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη έναντι του νόμιμα ναυτολογημένου πληρώματος που απορρέει από εργατικό
ατύχημα ή ασθένεια έως του ποσού της απαλλαγής του P&I CLUB, ή εναλλακτικά έως του ποσού που θα συμφωνηθεί.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

 Η αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη έναντι των μελών του













πληρώματος για πρόσκαιρη ανικανότητα συνεπεία ασθενείας
ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της κάλυψης καθορίζεται είτε με
βάσει τις διατάξεις του Ν.551/1914 για τους Έλληνες
Ναυτικούς, είτε με βάση τις συλλογικές συμβάσεις για τους
αλλοδαπούς, είτε συμφωνείται κατά περίπτωση. Το Όριο
Αποζημίωσης ορίζεται κατά περίπτωση και σε συμφωνία με
τον πελάτη ($ ή € ).
Η αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη έναντι των μελών του
πληρώματος για θάνατο / εξαφάνιση συνεπεία εξακριβωμένου
εργατικού ατυχήματος, κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Το Όριο Αποζημίωσης ορίζεται όπως παραπάνω.
Η αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη έναντι των μελών του
πληρώματος για διαρκή ολική/μερική ανικανότητα κατά τη
διάρκεια της εργασίας - Το Όριο Αποζημίωσης ορίζεται όπως
παραπάνω.
Οι νοσοκομειακές δαπάνες, για κατ' ελάχιστον μιας (1) ημέρας
νοσηλείας, του μέλους του πληρώματος συνεπεία ασθένειας ή
ατυχήματος
κατά
τη
διάρκεια
της
εργασίας,
συμπεριλαμβάνοντας
ιατρικές,
χειρουργικές
και
φαρμακευτικές δαπάνες καθώς και χημειοθεραπείες - Το Όριο
Αποζημίωσης ορίζεται όπως παραπάνω.
Οι εξωνοσοκομειακές δαπάνες των μελών του πληρώματος
συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της
εργασίας,
συμπεριλαμβάνοντας
τις
αναγκαίες
ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός
ή εκτός νοσοκομείου ή κλινικής καθώς και τις δαπάνες για
ιατρικές
επισκέψεις,
φάρμακα,
ακτινογραφίες,
φυσικοθεραπείες, μικροβιολογικές αναλύσεις κλπ.
Το Όριο Αποζημίωσης ορίζεται όπως παραπάνω.
Τα
έξοδα
παλιννόστησης
ή/και
αντικατάστασης
ναυτολογημένων μελών του πληρώματος λόγω ασθενείας ή
ατυχήματος, για κεφάλαιο που συμφωνείται.
Το Όριο Αποζημίωσης ορίζεται όπως παραπάνω.
Τα έξοδα μεταφοράς σορού και της κηδείας των
αποβιωσάντων μελών του πληρώματος συνεπεία ατυχήματος
ή ασθένειας κατά τη διάρκεια της εργασίας - Το Όριο
Αποζημίωσης ορίζεται όπως παραπάνω.

Το ατύχημα ή η ασθένεια που οφείλεται:

 Σε εγκαύματα ή αλλοιώσεις των ιστών, οφειλόμενες σε ακτίνες







«Χ» και σε αυτόματη ανάφλεξη ή έκρηξη των ραδιενεργών
υλών κ.α.
Σε διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, σε χρήση ναρκωτικών
και σε μέθη ή χρόνιο αλκοολισμό.
Στο σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)
καθώς και στις επιπλοκές του.
Σε υποβρύχιο ψάρεμα.
Σε οποιαδήποτε πολεμικά μέσα ή ενέργειες.
Σε τρομοκρατικές ενέργειες.
Σε απώλεια, ζημιά, δαπάνη ή έξοδα που προκαλούνται άμεσα
ή έμμεσα, ή είναι αποτέλεσμα ενέργειας που γίνεται με σκοπό
τον έλεγχο, την αποτροπή, την αντιμετώπιση ή τον περιορισμό
οποιασδήποτε τρομοκρατικής ενέργειας.

Υπάρχουν
κάλυψη;
!
!

!
!

!
!

!

περιορισμοί

στην

Εξαιρείται το ατύχημα ή η ασθένεια που οφείλεται σε πρόθεση
ή / και εσκεμμένη ενέργεια ή παράλειψη των μελών του
πληρώματος.
Εξαιρείται το ατύχημα ή η ασθένεια που οφείλεται σε
παράνομη ή εγκληματική ενέργεια από το μέλος του
πληρώματος ή σε διαπληκτισμούς, εκτός από την περίπτωση
νόμιμης άμυνας.
Η κάλυψη των εξόδων παλιννόστησης δεν περιλαμβάνει
έξοδα ξενοδοχείου, διατροφής, ταξί κατά το ταξίδι και
τελωνειακών δασμών.
Η κάλυψη νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών δαπανών
δεν περιλαμβάνει τις γενικές ιατρικές εξετάσεις (check up),
αισθητική ή πλαστική χειρουργική που γίνονται αποκλειστικά
για σκοπούς καλλωπισμού, η οδοντιατρική και χειρουργική
θεραπεία των δοντιών εάν δεν αποσκοπούν στην
αποκατάσταση τους λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που
προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας και τη
φαρμακευτική αγωγή χρόνιων ασθενειών.
Η κάλυψη των εξόδων αντικατάστασης ισχύει εφόσον η
αντικατάσταση πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 30
ημερών από την απόλυση των μελών του πληρώματος.
Οι αποζημιώσεις λόγω θανάτου από ατύχημα και διαρκούς
ανικανότητας από ατύχημα κατά την εργασία, καταβάλλονται
υπό την προϋπόθεση ότι συνέβησαν εντός ενός έτους από
την επέλευση του ατυχήματος.
Η αποζημίωση λόγω εξαφάνισης των μελών του πληρώματος
δεν παρέχεται κάτω από άγνωστες ή ανεξακρίβωτες
συνθήκες.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Οι παραπάνω καλύψεις ισχύουν όταν το ατύχημα ή η ασθένεια απορρέουν από την εργασία του Ναυτικού στο πλοίο ή εκτός
αυτού κατά το χρόνο που το μέλος του πληρώματος τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται:
●

Πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:
Nα δηλώσει εγγράφως τα απαραίτητα στοιχεία και να προσδιορίσει με ακρίβεια και πληρότητα το αντικείμενο ασφάλισης.
Nα δηλώσει εγγράφως κάθε περιστατικό ή / και κάθε στοιχείο που μπορεί να έχει σημασία για την εκτίμηση του ασφαλιστικού
κινδύνου.

●

Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης:
Να γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εθνική Ασφαλιστική κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση
του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η Εθνική Ασφαλιστική το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή δεν θα το
είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

●

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:
Να ειδοποιεί εγγράφως την Εθνική Ασφαλιστική για κάθε ατύχημα ή ασθένεια μέλους του πληρώματος που έχει ως συνέπεια την
απόλυση ή την εισαγωγή του σε νοσοκομείο ή κλινική, εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που περιήλθαν τα σχετικά περιστατικά
σε γνώση του, επισυνάπτοντας και το σχετικό απόσπασμα ημερολογίου του πλοιάρχου.

•
•

•

•

Πότε και πώς πληρώνω;
Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ενώ υπάρχει η επιλογή δόσεων και τα
ασφάλιστρα μπορούν να καταβληθούν μέσω:
-Πιστωτικής / Χρεωστικής κάρτας
-Internet Banking
-Μετρητών
-Phone Banking
-ATM (μόνο ΕΤΕ)
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στον ιστότοπο της Εθνικής Ασφαλιστικής www.ethniki-asfalistiki.gr

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην εκάστοτε ασφαλιστική σύμβαση, με την καταβολή του οφειλόμενου
ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της συμφωνηθείσας τμηματικής καταβολής.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση εγγράφως με επιστολή, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή
τηλεμοιοτυπία ή αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

