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• 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 

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

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 
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. 

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 €200.000. Δεν καλύπτονται επαγγελματικά και ενοικιαζόμενα 
σκάφη, με ή χωρίς πλήρωμα. Σκάφη ηλικίας μεγαλύτερης των 10 ετών δεν μπορούν να καλυφθούν για 
ίδιες ζημίες. 
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Α. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
1. Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων 

Με βάση το νόμο 4256/2014 και την αναθεώρηση των ορίων κάλυψης από τον νόμο 4962/2022 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 
σύμφωνα με κάτωθι ελάχιστα όρια κάλυψης:

Καλύψεις Όριο Ευθύνης

Σωματικές βλάβες/Θάνατο τρίτων για όλη την ασφαλιστική διάρκεια μέχρι € 2.100.000

Σωματικές βλάβες/Θάνατο τρίτων ανά συμβάν μέχρι € 700.000

Σωματικές βλάβες/Θάνατο τρίτων ανά άτομο μέχρι  € 150.000

Υλικές Ζημιές τρίτων για όλη την ασφαλιστική διάρκεια μέχρι  € 450.000

Υλικές Ζημιές τρίτων για όλη την ασφαλιστική διάρκεια ανά συμβάν μέχρι   € 150.000

Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης για όλη την ασφαλιστική διάρκεια μέχρι   € 450.000

Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης για όλη την ασφαλιστική διάρκεια ανά συμβάν μέχρι   € 150.000

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.

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 € 9.000

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

Κατηγορία σκάφους αναψυχής Μικτά Ασφάλιστρα 

A Σκάφη με ιπποδύναμη μέχρι 50 HP € 105,98

B Σκάφη με ιπποδύναμη από 51 HP μέχρι 70 HP € 134,55

Γ Σκάφη με ιπποδύναμη από 71 HP μέχρι 100 HP € 154,49

Δ Σκάφη με ιπποδύναμη από 101 HP μέχρι 150 HP €156,49

Ε Σκάφη με ιπποδύναμη από 151 HP μέχρι 250 HP € 168,08

Ζ Σκάφη με ιπποδύναμη άνω των 251 HP € 184,09
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Σημαντική Σημείωση:  Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση µε αριθµό µητρώου εταιρείας B 218806 του Εµπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών 
(R.C.S.) Λουξεµβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG 
Europe S.A. είναι εγκεκριµένη από το Υπουργείο Οικονοµικών του Λουξεµβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 11 rue Robert Stumper, L-2557 
Luxembourg, GD de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. H AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος) είναι εγκατεστηµένη 
επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, 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.
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Β. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Ασφάλιση σκάφους, μηχανών και εξοπλισμού 

• Εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, έχετε τη δυνατότητα, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, να προστατέψετε την
ίδια σας την περιουσία, 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.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

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