
Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής  

Αθήνα Απρίλιος 2014 



Η αγορά με μια ματιά...  

 Μία από τις σημαντικότερες αγορές στην χώρα μας με υποχρεωτική την 

ασφάλιση της αστικής ευθύνης προς τρίτους και επιβαίνοντες (N.4256/2014) 

   Πρόστιμο από Λιμεναρχείο από €600 

 

Που απευθυνόμαστε: 

 Σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών σκαφών αναψυχής αξίας έως €50.000 

 Σε ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών αναψυxής με μόνιμο πλήρωμα  

αξίας έως €30.000 



Βελτιωμένες καλύψεις & προσιτό ασφάλιστρο 

 Αύξηση ορίου ανάληψης σε €50.000 για ιδιωτικά σκάφη αναψυχής 

 Προσθήκη κάλυψης για προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας έως  
€1.500 στο πρόγραμμα “Total” 

 Αύξηση ορίου αξίας trailer έως €3.000 

 Μειωμένη απαλλαγή στα σκάφη ιδιωτικής αναψυχής  

 

 Προσιτό ασφάλιστρο 

 Μείωση ασφαλίστρου επέκτασης κάλυψης κατά τη διενέργεια θαλασσίων 
σπορ σε €25 

 Δυνατότητα έκδοσης συμβολαίου εξάμηνης διάρκειας ασφάλισης 

 



Νέα προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών: 

4 επιλογές καλύψεων  

Υποχρεωτική Αστική Ευθύνη ιδιοκτήτη προς τρίτους και επιβαίνοντες, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2743/99 

Νομική προστασία του ασφαλιζομένου 

Πυρκαγιά 

Έκρηξη 

Kλοπή (ολική και μερική) 

Κακόβουλη βλάβη 

Αμέλεια του χειριστή 

Κίνδυνοι της θάλασσας (βύθιση, πρόσκρουση, προσάραξη) 

Επιθαλάσσια αρωγή ή/και ρυμούλκηση 

Άμεση Ιατρική Βοήθεια επιβαινόντων για ιδιωτικά σκάφη αναψυχής 

Κλοπή του τρέιλερ μαζί με το σκάφος για αξία έως €3.000 

Κάλυψη προσωπικών αντικειμένων έως €1.500  

Ίδιες ζημιές του σκάφους κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφοράς του 

Ζημιά του συστήματος πρόωσης και πηδαλιουχίας (προπέλα, ελικοφόρος άξονας,  

πηδάλιο ή πόδι μηχανής) από πρόσκρουση σε επιπλέοντα, ημιβυθισμένα,  

βυθισμένα αντικείμενα ή τον βυθό. 
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Πρόγραμμα Ασφάλισης “Basic” 

Το πρόγραμμα καλύπτει : 

 Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων ανά άτομο έως €50.000 

 Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων ανά συμβάν έως €500.000 

 Yλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων έως €150.000 

 Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως €150.000 

 Συνολική ευθύνη εταιρίας έως €800.000 

Περιλαμβάνει δωρεάν Νομική Προστασία και 

αποζημιώνει από το 1ο ευρώ, χωρίς καμία απαλλαγή! 



Παραδείγματα τιμολόγησης – Σύγκριση   

 Σκάφος ιδιωτικής αναψυχής μήκους 

6,70 μ 

 

 

 Σκάφος ιδιωτικής αναψυχής ταχύπλοο 

      αξίας € 30.000 

 

 

 

 

 Σκάφος ιδιωτικής αναψυχής μη 

ταχύπλοο αξίας € 20.000 

Πλεύση Basic 

€ 134 € 120,60 

Βασικό Extra 

€ 513,23 € 475 

Ολοκληρωμένο Total 

€ 657,23 € 555 

Βασικό Extra 

€ 466,26 € 330 

Ολοκληρωμένο Total 

€610,26 € 350 



 Απλή και καινοτόμος τιμολόγηση βάσει μήκους «Basic» 

Μοναδικά οφέλη… 

 Yγειονομική μεταφορά με ελικόπτερο ή ασθενοφόρο 

σε περίπτωση τραυματισμού ή αιφνίδιας ασθένειας 

(μοναδική υπηρεσία) 

 Παροχή συμβουλών από συνεργάτες ιατρούς 

 με ένα τηλεφώνημα στη Γραμμή Υγείας 1010 από 

σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, στο 210 9461999  

ή σε περίπτωση βλάβης του OTE στο 6932 237 000 



Υποστήριξη 

 Η νέα αίτηση ασφάλισης  των προγραμμάτων “BASIC, CLASSIC, EXTRA 
& TOTAL” είναι στη διάθεσή σας μέσω Ask me καθώς και όλες οι αιτήσεις 
του κλάδου σκαφών στην ενότητα  Διαδικασίες/Αιτήσεις/ Αιτήσεις με 
αρίθμηση  

 

 Νέο έντυπο για τα βελτιωμένα προγράμματα σκαφών αναψυχής  
(κωδ. εντύπου: 30508/0414) 

 

 Επιπλέον, έχετε στη διάθεση σας την ηλεκτρονική τιμολόγηση με 
δυνατότητα εκτύπωσης προσφοράς ασφάλισης  

 

 Το Βιβλίο Όρων Ασφάλισης σκαφών αναψυχής, έκδοση 07/2009  είναι 
διαθέσιμο στο Ask me και μπορείτε να το παραγγείλετε (κωδ. εντύπου: 
20271/0512) 

 

 Η αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων (product profile) είναι 
διαθέσιμη στο Ask me 

 


