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Ασφάλεια  Σκάφους

Η σωστή και πλήρης προστασία του σκάφους σας, αποτελεί βασική µας προτεραιότητα. 
Έχουµε δηµιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ασφάλισης σκαφών αναψυχής, καλύπτοντας 
από τις βασικότερες (και υποχρεωτικές) έως τις πλέον σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες.

Μέσω του προγράµµατος αυτού, στόχος µας είναι να σας εξασφαλίσουµε:

•τις απλούστερες διαδικασίες ασφάλισης και ανανέωσης των συµβολαίων σας, • την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής,,

•άµεση και προσωπική εξυπηρέτηση, •απλές και ταχείες διαδικασίες αποζηµίωσης,

Και όλα αυτά, µε την οικονοµική δύναµη του κορυφαίου παγκοσµίως ασφαλιστικού οργανισµού, AIG

Φροντίζουµε για τις λεπτοµέρειες,
ώστε εσείς να µπορείτε να απολαµβάνετε άφοβα την επένδυσή σας.

Το Πρόγραµµα «Ασφάλεια Σκάφους» είναι ένα 
πλήρες πακέτο καλύψεων το οποίο σας εξασφαλίζει
από τους κινδύνους που απειλούν, τόσο το ίδιο το 
σκάφος σας, όσο και εσάς ως ιδιοκτήτη.
Εξειδικεύεται αποκλειστικά σε σκάφη προσωπικής 
αναψυχής (ταχύπλοα φουσκωτά και πολυεστερικά, 

ιστιοπλοϊκά και µικρά cruisers), µε ασφαλιζόµενη
αξία µέχρι €300.000.
∆εν καλύπτονται επαγγελµατικά και ενοικιαζόµενα 
σκάφη, µε ή χωρίς πλήρωµα.
Σκάφη ηλικίας µεγαλύτερης των 10 ετών δεν
µπορούν να καλυφθούν για ίδιες ζηµίες.

A.  ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
1. Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων

Με βάση το νόµο 4256/2014 η ασφάλιση της Αστικής 
Ευθύνης των σκαφών αναψυχής είναι υποχρεωτική για 

όλα τα σκάφη αναψυχής µε µήκος πάνω από 7 µέτρα, 
καθώς και για όλα τα ταχύπλοα.

Χωρίς επιπλέον κόστος, η AIG καλύπτει και στην Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόµενου για ζηµίες που θα προξενηθούν σε 
τρίτους, µε υπαιτιότητα του, κατά τη διάρκεια της οδικής µεταφοράς του σκάφους, µε όριο ευθύνης µέχρι €50.000 για 
Σωµατικές Βλάβες / Θάνατο και µέχρι €15.000 για Υλικές Ζηµίες.
Προσοχή: Εξαιρούνται οι ζηµίες που καλύπτονται από τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.

Καλύψεις Όριο ευθύνης

Αστική Ευθύνη για Σωµατικές Βλάβες ή / και Θάνατο επιβαινόντων και τρίτων 
κατ’ ατύχηµα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια, µέχρι

Σωµατικές Bλάβες τρίτων ανά επιβάτη, µέχρι

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζηµίες επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχηµα και 
αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια, µέχρι

Πρόσκληση θαλάσσιας ρύπανσης - καλύπτεται αποκλειστικά η δαπάνη 
απορρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατ’ ατύχηµα και αθροιστικά για όλη 
την ασφαλιστική διάρκεια, µέχρι

€50.000

€500.000

€150.000

€150.000



Εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, 
έχετε τη δυνατότητα, µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος, να 
προστατέψετε την ίδια σας την περιουσίας, δηλαδή το 
σκάφος, τις µηχανές και τον εξοπλισµό, από µία σειρά 
κινδύνων που την απειλούν.
Με την ασφάλιση Ιδίων Ζηµιών, καλύπτεται η ζηµία ή / και 
απώλεια του σκάφους που θα προέλθει από ΑΤΥΧΗΜΑ, 
δηλαδή γεγονός τυχαίο, βίαιο, απρόβλεπτο και 
ανεξάρτητο από τη θέληση του ασφαλιζοµένου.
Ενδεικτικά αναφέρουµε: θαλάσσιοι κίνδυνοι (όπως π.χ. 
προσάραξη, πρόσκρουση, σύγκρουση, βύθιση, ανατροπή, 

κ.λπ.), πυρκαγιά, έκρηξη, ολική και µερική κλοπή, σώστρα, 
ζηµία στην προπέλα, ζηµίες από κακοκαιρία πειρατεία, 
κακόβουλες πράξεις, ζηµίες κατά την ανέλκυση / 
καθέλκυση κ.λπ.
Το σκάφος καλύπτεται όταν πλέει, όταν ελλιµενίζεται,
όταν βρίσκεται εκτός θαλάσσης σε προστατευµένο χώρο 
και επίσης κατά τη διάρκεια της οδικής µεταφοράς του.
Η τιµολόγηση των ιδίων ζηµιών γίνεται από την AIG,
µετά την υποβολή συµπληρωµένης Πρότασης Ασφάλισης.

Β.  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ Ι∆ ΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Ασφάλιση σκάφους, µηχανών και εξοπλισµού

Γ .  Ε Ι∆ ΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

Στις περιπτώσεις που η ασφάλιση σκάφους συνδυάζεται µε ασφάλιση κύριας κατοικίας, παρέχουµε 
έκπτωση 10% στα συνολικά ασφάλιστρα του σκάφους.

2. Προσωπικό Ατύχηµα

Η κάλυψη παρέχεται για τον ιδιοκτήτη ή / και κυβερνήτη του ασφαλιζόµενου σκάφους, καθώς και για τους επιβαίνοντες και 
ισχύει όταν αυτοί επιβιβάζονται ή βρίσκονται µέσα στο ασφαλιζόµενο σκάφος.

Καλύψεις Όριο ευθύνης

Απώλεια Ζωής / Ανικανότητα από Ατύχηµα κατ’ άτοµο, µέχρι

Ιατροφαρµακευτικές ∆απάνες εντός/ εκτός νοσοκοµείου κατ’ άτοµο, µέχρι €900

€9000

Κατηγορία σκάφους αναψυχής Μικτά Ασφάλιστρα

Σκάφη µε ιπποδύναµη µέχρι 50 HP € 88,32Α

Σκάφη µε ιπποδύναµη από 51 HP µέχρι 70 HP € 107,64Β

€ 111,78Σκάφη µε ιπποδύναµη από 71 HP µέχρι 100 HP Γ

€ 126,96Σκάφη µε ιπποδύναµη άνω των 251 HPΖ

€ 120,06Σκάφη µε ιπποδύναµη από 151 HP µέχρι 250 HPΕ

€ 115,92Σκάφη µε ιπποδύναµη από 101 HP µέχρι 150 HP∆



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Συνεργάτης………………………...............................….........………Κωδικός Συνεργάτη…………………………………

1. Ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία ασφαλιζόµενου:

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2. Πατρώνυµο:……………………………………………………………….………………………………………………………

3. Επάγγελµα ασφαλιζόµενου:……………………………………….……………Ηλικία……………………………………….

4. Α.Φ.Μ.:.......................................................................∆.Ο.Υ.:..........................................................................

5. ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας:

Οδός.......................................................................................Αρ.:.............T.K.:..................Πόλη..........................

6. Τηλέφωνο...........................................................................FAX:.........................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

7. Τύπος Σκάφους:.................................................................8. Μάρκα Σκάφους:...................................................

9. Μήκος:.............................................................................10. Υλικό Κατασκευής:................................................

11. Έτος Ναυπήγησης:............................................................................................................................................

12. Όνοµα Σκάφους:...............................................................................................................................................

13. Αρ. Νηολογίου/Λεµβολογίου:...........................................................................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΝΩΝ

14. Τύπος & Μάρκα Μηχανών:

(a) Κύριας:................................................HP:...............S/N:........................Καύσιµο..............................................

(β) Βοηθητικής:.........................................HP:...............S/N:........................Καύσιµο...............................................

15. Τρέχουσα Εµπορική Αξία:

(a) Σκάφους: €.............................................................................................

(β) Κύριας Μηχανής: €.............................................................................................

(γ) Βοηθητικής Μηχανής: €.............................................................................................

(δ) Ρυµούλκας: €.............................................................................................

(ε) Εξοπλισµού(επισυνάψτε λίστα): €.............................................................................................

Σύνολο €.............................................................................................

16. Πυροσβεστικά µέσα:.......................................................................................................................................



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

17. Που ελλιµενίζεται/φυλάσσεται το σκάφος;

(a) Κατά τους θερινούς µήνες:................................................................................................................................

(β) Κατά τους χειµερινούς µήνες:............................................................................................................................

18. Μέτρα προστασίας κατά τον ελλιµενισµό

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

19. Μέτρα προστασίας κατά την φύλαξη στην ξηρά

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

20. Πόσο χρόνων εµπειρία έχετε στον χειρισµό σκαφών αναψυχής;

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

21. Ασφαλίζετε την κύρια κατοικία σας στην Εταιρία µας; OXI         NAI

Συµβόλαιο...........

22. Έχετε άλλα ασφαλιστήρια συµβόλαια σε ισχύ µε την Εταιρία µας;......................................................................

23. Έχετε ασφαλισµένο το σκάφος σας µέχρι σήµερα; ΝΑΙ     ΟΧΙ

Εάν ναι, σε ποια εταιρία;........................................................................................................................................

24. Είχατε κάποια ζηµιά τα τελευταία 5 χρόνια;

ΝΑΙ     ΟΧΙ

Εάν ναι, αναφέρατε λεπτοµέρειες:

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

25. ∆ιάρκεια Ασφάλισης: Από:..................................................Μέχρι:....................................................

26. Περίοδος Χρήσης: Από:..................................................Μέχρι:....................................................

-σε κίνηση: Από:..................................................Μέχρι:....................................................

-σε ακινησία: Από:..................................................Μέχρι:....................................................

27. Βασικές Καλύψεις

Αστική Ευθύνη σύµφωνα µε τον Νόµο 4256/2014

Προσωπικό Ατύχηµα Κυβερνήτη και Επιβαινόντων

28. Επιθυµείτε κάποια από τις πιο κάτω προαιρετικές καλύψεις;

Ίδιες Ζηµίες Σκάφους ΝΑΙ     ΟΧΙ

Κάλυψη Σκιέρ ΝΑΙ     ΟΧΙ

Σας παρακαλούµε επισυνάψτε αντίγραφο της Άδειας του Σκάφους και του ∆ιπλώµατος του Χειριστή.
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Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος 
διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1919 και 
σήµερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και 
Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων ∆ανείων και άλλες 
χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 80 
χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας είναι 
σχεδιασµένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να 
προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα 
µέσα να διαχειριστούν ενδεχόµενους κινδύνους και να καλύψουν τις 
συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγµένη στα 
Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε την AIG µπορείτε να βρείτε στο 
www.aig.com.gr, www.aig.com/strategyupdate | YouTube: 
www.youtube.com/aig | Twitter: 
@AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig 
Facebook: www.facebook.com/aig.greece

H AIG είναι η εµπορική ονοµασία των παγκόσµιων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, 
αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές 
ασφαλίσεις του οµίλου American International Group, Inc. Για 
επιπλέον πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο µας 
www.aig.com.gr. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από 
θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρίες του American International 
Group, Inc. και ενδέχεται να µην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι 
καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και 
προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. 
Ορισµένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να 
παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.

Γραφεία Αθηνών:
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24
Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 8127 600,
Fax: 210 8027 189

Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης:
Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία
Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310 474 999,
Fax: 2310 474 990

Σηµαντική Σηµείωση: 
Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία 
AIG Europe S.A.(AESA). Η AESA είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό 
μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιρειών 
(R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 
35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος 
στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AIG Europe 
S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851 
και έδρα Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει διορισθεί, σύμφωνα με το 
Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με καταχωρημένη 
έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και 
δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε 
ασφαλιστικής σύμβασης.


