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GENERAL COVER 
INSURANCE BROKERS 

PROPOSAL FORM 

  

Your yacht / boat  
RIB BOAT    
JET SKI             

 
MOTOR  BOAT  
JET BOAT  
 

BOAT DETAILS 

Name                                                     Manufactor 

Boat type                                               Boat  Construction year 

Boat New value €                                 Hull material 

Length m                                                Outboard  Engine value € 
 
Engine Construction year                    Max. Speed Km/h    
 
Power  h/p                                             Cruising area     
 
Flag                                                          Mooring Summer      
 
Mooring Winter                                                    
  

Main engine  (please select )         1.outboard       2.inboard      
 3.inboard with Sail drive     4. Inboard with z-drive     5. no engine       
 6. Jet engine     7. Electric drive 
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Trailer value €  
 
Dinghy       €                                         
Boat parking full address  
 
Ownership  
Assured name                                                    Address 

Tel.                                                                       Email 

 
Insurance details  
Date cover required from  : 
Previous insurer                   :   
Target premium                   : 
 
Commercial use  YES   NO 
Commercial use is when chartering out the pleasure-craft vehicle. 
 
incl. regatta risk  YES  NO 
Within the EIS TOP cover the regatta risk is automatically included. In the 
BASIC cover regatta participation must be included optionally. 
 
Transponder   YES  NO 
Special-purpose vehicles, like Jet-Skis, Jet-Boats, Rib- and Sportfishing-
Boats with a permanent installed GPS/ GSM transponder get a premium 
discount within the fully comprehensive cover. For power yachts with a 
value of more than 300.000,- EUR a satellite system is mandatory. 
 
Club member   YES   NO 
For most of the special-purpose vehicles with an appropriate 
membership in a yacht club (for example Jet boat-Club) a premium 
discount is granted within the fully comprehensive cover 
 
Liability  
Comprehensive insurance  
Passenger accident insurance  
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Συγκατάθεση για τη χρήση πληροφοριών  

Η  General  Cover insurance Brokers  θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται 
στο παρόν για τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένων των 
αναδοχών και των απαιτήσεων  

Χειρισμός, ή Αντιμετώπιση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη γνωστοποίησή του σε άλλους 
ασφαλιστές, ρυθμιστικές αρχές ή στους πράκτορες του ασφαλιστή για λογαριασμό τους.  

Ο ασφαλιστής μπορεί να παράσχει, κατόπιν αιτήματος, περισσότερες λεπτομέρειες μέσω 
των  βάσεων δεδομένων στις οποίες έχει πρόσβαση ή συνεισφέρει .  

Δήλωση  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος επιβεβαιώνω ότι είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος και δίνω 
συγκατάθεση  για τη χρήση των πληροφοριών όπως ορίζεται ανωτέρω .  

Επίσης δηλώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να ολοκληρώσω αυτήν την πρόταση εξ 
ονόματος του προτείνοντος. Αναλαμβάνω να ενημερώσω τον ασφαλιστή για οποιασδήποτε 
ουσιώδη  τροποποίηση ή προσθήκη σε αυτές τις δηλώσεις ή στοιχεία που εμφανίζονται 
πριν από την έναρξη της περιόδου ασφάλισης. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι οι όροι 
υπόκεινται σε περιορισμούς και οι εξαιρέσεις από την πολιτική ενδέχεται να υποστούν 
αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη της περιόδου ασφάλισης αν  θα πρέπει 
να προκύψουν τέτοιες υλικές τροποποιήσεις ή προσθήκες. Η υπογραφή αυτής της 
πρότασης δεν δεσμεύει τον ασφαλιστή να δώσει προσφορά, ούτε ο αιτών να δεχθεί την 
ασφάλιση.  

Υπογραφή *  

Ονομα  

Θέση της εταιρείας  

Ημερομηνία  

* ο υπογράφων θα πρέπει να είναι διευθυντής ή ανώτερος υπάλληλος της εταιρείας ή 

 ο ασφαλιζόμενος 

 

 


