
 

 

 

 

 

Το παρόν έντυπο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το περιγραφόμενο προϊόν. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές 
πληροφορίες αναφορικά με το περιγραφόμενο στο παρόν προϊόν περιλαμβάνονται σε άλλα προσυμβατικά έγγραφα της Εταιρίας και στους 
Γενικούς όρους ασφάλισης.  

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Καλύπτεται η φυσική απώλεια ή ζημία στο σκάφος και στα περιεχόμενά του, έργα τέχνης και 
προσωπικά αντικείμενα, ενώ αυτά βρίσκονται πάνω στο σκάφος. Επίσης καλύπτονται αξιώσεις για προσωπική βλάβη και υλική ζημία τρίτων 
που προκύπτει από την πλοιοκτησία, διαχείριση, συντήρηση ή χρήση του σκάφους εντός των ορίων ναυσιπλοΐας. 

 
         Τι ασφαλίζεται; 

        Βασική κάλυψη Υλικών Ζημιών 

 Καλύπτεται η φυσική απώλεια ή ζημία στο σκάφος και στα 
περιεχόμενά του, έργα τέχνης και προσωπικά αντικείμενα, ενώ αυτά 
βρίσκονται πάνω στο σκάφος εκτός εάν έχει εφαρμογή κάποια 
εξαίρεση 

 Ενέργειες κρατικών αρχών  

 Κλοπή του εξοπλισμού του σκάφους και του περιεχομένου του 
σκάφους ενώ είναι προσωρινά αποθηκευμένα στην στεριά 
συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς τους προς ή από το 
σκάφος 

 Χερσαία μεταφορά του σκάφους με το trailer εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και της εκφόρτωσης 

 Κάλυψη κατά την διάρκεια συντήρησης ρουτίνας και ετήσιας 
συντήρησης τους σκάφους  
 

Επιπρόσθετες Καλύψεις Υλικών Ζημιών 

 Προστασία Ζημειωθείσας Περιουσίας  

 Προστατευτικά μέτρα.  

 Επιπρόσθετα έξοδα διαβίωσης 

 Απώλεια ναύλων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η ναύλωση 
του σκάφους   

 Επιθεωρήσεις  
 Έξοδα  επείγουσας ανάγκης  

 Κλοπή όπλων  

 Απώλεια ή ζημία σε μοτοποδήλατα ή μοτοσυκλέτες  

 Φυσική απώλεια ή ζημία του trailer του σκάφους 

 Νέο-αποκτηθέντα σκάφη με ανώτατη σχεδιασθείσα ταχύτητα μέχρι 
50 κόμβους 

 Κόστος ναύλωσης προσωρινού υποκατάστατου σκάφους 
 
Βασική κάλυψη Αστική Ευθύνης 

 Καλύπτονται οι ζημίες που ένα ασφαλιζόμενο πρόσωπο 
υποχρεούται από το νόμο να καταβάλλει  για σωματική βλάβη  ή 
υλική ζημία τρίτων που προκύπτει από την πλοιοκτησία, διαχείριση, 
συντήρηση ή χρήση του σκάφους εντός των ορίων ναυσιπλοΐας  

 Ιατρικά έξοδα  

 Ζημία σε θαλάσσιο περιβάλλον 

 Πρόστιμα και ποινές από κυβερνητικές αρχές 

 Λειτουργία άλλων πλωτών σκαφών 

 Ευθύνη σε έμμισθο πλήρωμα 
 
Επιπρόσθετες καλύψεις Αστικής Ευθύνης 

 Νέο αποκτηθέντα σκάφη 

 Προσωρινά Υποκατάστατα σκάφη 

 Απομάκρυνση ναυαγίου 

 Έρευνα και διάσωση 

 Κάλυψη εξόδων υπεράσπισης 
 
Επιπρόσθετη κάλυψη  για ανασφάλιστους κατόχους σκαφών. 
 

  
         Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Σκάφη με συνολική ασφαλιζόμενη αξία κάτω των € 500.000 εκτός 
εάν πρόκειται για υφιστάμενο πελάτη PCG 

 Σκάφη υπό κατασκευή / μετατροπή  
 Οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική χρήση του  
        σκάφους με σκοπό το κέρδος, η ολική ή η μερική ναύλωση του 

σκάφους ή η μεταφορά των επιβατών με κόμιστρο 

  Jet Ski  

 Κυβερνήτες ή χειριστές που δεν είναι  κάτοχοι του από το Νόμο 
προβλεπόμενου ∆ιπλώματος Οδήγησης Σκάφους Αναψυχής για 
σκάφη της συγκεκριμένης κατηγορίας, το οποίο πρέπει να ισχύει 
κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου. 

  
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Οι αναγραφόμενες στο συμβόλαιο απαλλαγές. 
! Εξαιρούνται Ζημιές από εκδορές ή/και χτυπήματα κατά την διάρκεια 

χερσαίας μεταφοράς του σκάφους. 

! Εξαιρείται Απώλεια κοσμημάτων, ρολογιών, χρημάτων,  επιταγών, 
πιστωτικών καρτών ή άλλων τραπεζικών καρτών, μετοχών, 
ομολόγων, χαρτονομισμάτων ή οποιασδήποτε άλλης άυλης 
περιουσίας. 

! Εξαιρούνται Ζημίες από επισκευή / μετατροπή του σκάφους, η 
οποία  περιλαμβάνει εργασίες με τη χρήση  φλόγας  χωρίς την  
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ασφαλιστικής εταιρίας. 

! Ανώτατο όριο € 1.000 για κάθε μη καταγεγραμμένο αντικείμενο από 
πορσελάνη, κρύσταλλο ή ασήμι. Ανώτατο όριο € 5.000 για κάθε μη 
καταγεγραμμένο αντικείμενο έργων τέχνης, ζεύγος ή σετ. Ανώτατο 
όριο € 5.000 για κάθε μη καταγεγραμμένο προσωπικό αντικείμενο. 
Ανώτατο  όριο € 10.000 ανά συμβάν για προμήθειες και αναλώσιμα. 

! Εξαιρείται Κλοπή  έργων τέχνης και προσωπικών αντικειμένων 
χωρίς ορατά σημάδια βίαιης εισόδου ή εξόδου από το σκάφος. 

! Εξαιρείται Κλοπή  όπλων χωρίς ορατά σημάδια βίαιης εισόδου στο 
κλειδωμένο χώρο που φυλάσσεται η συλλογή των όπλων πάνω στο 
σκάφος και χωρίς να υφίσταται νόμιμη άδεια, κατοχή, χρήση, 
διαχείριση, αποθήκευση ή προσβασιμότητα οποιουδήποτε όπλου. 

! Εξαιρούνται Ζημίες σε Μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα ενώ δεν 
βρίσκονται πάνω στο σκάφος και δεν είναι παρκαρισμένα και 
κλειδωμένα δίπλα στο σκάφος. 

! Εξαιρούνται Ζημίες από όσμωση, ηλεκτρόλυση, σκουριά διάβρωση 
ή οξείδωση, θαλάσσιους οργανισμούς, σκόρο ή τρωκτικά, μύκητες 
μούχλα, μετατόπιση ή συρρίκνωση, αλλαγή θερμοκρασίας ή 
υγρασίας, έλλειψη συντήρησης, φυσική φθορά, προϋπάρχον 
ελάττωμα. 

! Εξαιρούνται Ζημίες μη εμφανούς ελαττώματος στο σκάφος.  

! Η κάλυψη Ευθύνης σε έμμισθο πλήρωμα παρέχεται υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί ο αριθμός του πληρώματος, έχει 
εισπραχθεί το σχετικό ασφάλιστρο και αναγράφεται στον πίνακα 
ασφάλισης ο ανώτατος αριθμός πληρώματος. 

! Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης για προσωρινά υποκατάστατα σκάφη 
παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο σκάφος έχει 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Σκάφος 
Εταιρία: AIG Europe SA                           Προϊόν: PCG Yachts 
με έδρα στο Λουξεμβούργο· έχει λάβει άδεια λειτουργία από τον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου και ελέγχεται από την 
Εποπτική Αρχή Ιδιωτικής Ασφάλισης (Commissariat aux Assurances). Η Εταιρία ασκεί εργασίες ασφαλίσεων μέσω του 
Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το οποίο εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με νόμιμο αντιπρόσωπο της AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

υποστεί καλυπτόμενη  ζημία η οποία  δεν μπορεί να επισκευαστεί 
για τουλάχιστον 10 μέρες από την ημερομηνία της ζημίας. 

!  Εξαιρείται Υλική ζημία σε περιουσία που ανήκει, είναι στη φροντίδα, 
επιτήρηση ή έλεγχο του ασφαλισμένου  ή ενός μέλους της 
οικογένειας του ασφαλισμένου. 

! Εξαιρούνται Ιατρικά έξοδα που οφείλονται σε σωματική βλάβη: 
- μελών του πληρώματος ή οποιονδήποτε άλλων εργαζόμενων 

στον ασφαλιζόμενο ή οποιουδήποτε εργάζεται πάνω στο 
σκάφος 

- Οποιουδήποτε προσώπου  ενώ το ασφαλισμένο σκάφος 
μεταφέρεται δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος  

- λαθρεπιβάτη  
- από δραστηριότητες υδρολίσθησης με την χρήση αλεξιπτώτου 

ή ιπτάμενης κατασκευής ή παρόμοιες δραστηριότητες  

! Εξαιρείται Ζημία σε Σκάφος που λειτουργεί ή χρησιμοποιείται χωρίς 
την συγκατάθεση του ασφαλισμένου. 

! Εξαιρούνται Ζημίες από  πόλεμο, πυρηνικό κίνδυνο, ρύπανση ή 
μόλυνση, ραδιενεργό, χημική ή βιολογική μόλυνση,  τρομοκρατία. 

! Εξαιρείται Ρυμούλκηση οποιουδήποτε πλοίου ή άλλου αντικειμένου 
από το ασφαλισμένο σκάφος. 

! Εξαιρείται Υλική ζημία σε περιουσία που ανήκει κατά κυριότητα ή 
που βρίσκεται υπό την φύλαξη, επιμέλεια ή τον έλεγχο κάποιου 
ασφαλισμένου προσώπου.  

 
 

Πού είμαι καλυμμένος; 

 Η ασφαλιστική κάλυψη Ιδίων Ζημιών και Αστικής Ευθύνης ισχύει  εντός της Ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά. 

  

 
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 

— Να αποστείλετε πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ασφάλισης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον 
απαιτούνται.  

— Να καταβάλετε το ασφάλιστρο, ή την πρώτη δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, πριν την έναρξη της ασφαλιστικής 
κάλυψης. 

— Να καταβάλλετε τις δόσεις του ασφαλίστρου σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, πριν την εκάστοτε ημερομηνία οφειλής που 
αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση. 

— Να ειδοποιείτε την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων ασφάλισης (π.χ αλλαγή ασφαλιζόμενου κεφαλαίου).  
— Να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου  να αποφύγετε ή να μειώσετε την έκταση τυχόν απώλειας/ζημιάς.  
— Σε περίπτωση ζημιάς, να ενημερώνετε την Εταιρία εγκαίρως και να προσκομίζετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

αποδεικτικά στοιχεία. 
— Να συνεργάζεστε με την Εταιρία για τον διακανονισμό της ζημίας, σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης. 

  
 

Πότε και πώς πληρώνω;  

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στα 
καταστήματα των συμβεβλημένων τραπεζών ή μέσω Web & Phone Banking των συμβεβλημένων τραπεζών με χρήση του κωδικού 
πληρωμής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο πληρωμής, με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ, στο ταμείο 
των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας ή μέσω του ασφαλιστή σας  εφόσον διαθέτει δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό της Εταιρίας. 

  
 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον έχει καταβληθεί το 
εφάπαξ ασφάλιστρο και λήγει την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση.  

  
 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση εγγράφως, μέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικά (µέσω e-mail) ή ταχυδρομικά 
στα στοιχεία επικοινωνίας  της Εταιρίας που είναι: AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι 15124,  
E-mail Customerservice-GR@aig.com, Τηλ 210-8127600, Φαξ 210-8063585. 

 


