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Πληροφορίες: 210 9404825
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη σκαφών ολυμπιακών και διεθνών κατηγοριών
εθνικών ομάδων και σωστικών σκαφών και ασφαλιστικής κάλυψης των χερσαίων μεταφορικών
μέσων αυτής
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ενδιαφέρεται να ασφαλίσει σε ετήσια βάση τα σκάφη ολυμπιακών και
διεθνών κατηγοριών των εθνικών ομάδων, καθώς και τα σωστικά σκάφη της, σύμφωνα με τους διεθνείς
κανονισμούς αγώνων ιστιοπλοΐας της διεθνούς ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας (ISAF) ως εξής:
Α. Σκάφη
1. Κατά τη διάρκεια αγώνων και προπονήσεων σκαφών ολυμπιακών και διεθνών κατηγοριών, ανεξαρτήτως
ναυτικών μιλίων από την ακτή ή τον όμιλο που πραγματοποιούνται οι αγώνες και οι προπονήσεις:
α. για αγώνες ή προπονήσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα με ασφαλιστική κάλυψη 540.000,00 € ανά
σκάφος
β. για αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε σημείο του παγκοσμίου χάρτη για
ασφαλιστική κάλυψη 1.000.000,00 € ανά σκάφος.
γ. για αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε σημείο του παγκοσμίου χάρτη για
ασφαλιστική κάλυψη 1.500.000,00 € ανά σκάφος.
2. Τα σωστικά σκάφη αυτής κατά τη διάρκεια αγώνων και προπονήσεων, ανεξαρτήτως ναυτικών μιλίων από
την ακτή ή τον όμιλο που πραγματοποιούνται οι αγώνες και οι προπονήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
σε οποιοδήποτε σημείο του παγκοσμίου χάρτη, για ασφαλιστική κάλυψη 1.500.000,00 € ανά σωστικό
σκάφος με ιπποδύναμη 40ΗΡ, 50ΗΡ, 70ΗΡ, 90ΗΡ 115ΗΡ και 140ΗΡ.
Β. Την κάλυψη των εξής αυτοκινήτων της Ομοσπονδίας:
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ΜΑΡΚΑ
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ΧΡΗΣΗ
Φ.Ι.Χ & PYM
ΛΕ.Ε.ΒΕ. P2
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ΛΕ.Ε.Β.Ε
Φ.Ι.Χ & PYM

Η κάλυψη θα περιλαμβάνει τους κάτωθι ασφαλιζόμενους κινδύνους όπως Σωματικές Βλάβες Τρίτων (ανά θύμα)
1.220.000,00 ευρώ, Υλικές Ζημιές Τρίτων (ανά ατύχημα) 1.220.000,00 ευρώ, Κλοπή Ολική ανάλογα με την αξία
του αυτοκινήτου , Οδική Βοήθεια, Θραύση Κρυστάλλων, Προσωπικό Ατύχημα οδηγού, Πυρκαϊά- Τ.Ε πυρός
Α΄κινδ, ΥΖ από Ανασφάλιστο Όχημα κλπ.
Επίσης η κάλυψη θα περιλαμβάνει και ρυμούλκηση αγωνιστικών ή σωστικών σκαφών, ανεξαρτήτως οδηγού.
Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά που αφορά σε οικονομικό αντίτιμο
ή σε συγκεκριμένο ποσό ή σε ποσοστό έκπτωσης επί των ασφαλίστρων.
Επισημαίνεται ότι η αποπληρωμή των εκδιδομένων από την Εταιρεία τιμολογίων για τα ασφάλιστρα θα γίνεται
εντός έξι μηνών από την έκδοσή τους , με την προϋπόθεση της εκταμίευσης της αντίστοιχης δόσης επιχορήγησης
της Γ.Γ.Α. προς την Ε.Ι.Ο.
Η αξιολόγηση για την καλύτερη προσφορά και για τη σύναψη ή μη σύμβασης θα γίνει από το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφαλιστική εταιρία να συμπεριλαμβάνεται στο φιλικό διακανονισμό και να
υπάρχει άμεση επικοινωνία του διαμεσολαβητή με τις υπηρεσίες της Ε.Ι.Ο.
Προς τούτο, παρακαλούμε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά στο πρωτόκολλο της γραμματείας της Ε.Ι.Ο.,
Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου, ΤΘ 78550, ΤΚ 17602 ή με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι
7/6/2021.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν από το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη κατάθεσης των
προσφορών.
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