
 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΦΩΝ (001) 

 
1.ΟΡΗΜΟΗ 
Α.ΛΖΠΣΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ (ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ) ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο ζεσξείηαη ν θχξηνο, ν λνκέαο 
θαη ν θάηνρνο ησλ ζαιαζζίσλ ζθαθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ  
Β. ΣΡΗΣΟ ζεσξείηαη α) θάζε πξφζσπν κε έρνλ ζπγγεληθή, ζπκβαηηθή ή εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ ιήπηε ηεο 
αζθάιηζεο. Σξίηνη ζεσξνχληαη επίζεο θαη νη επηβαίλνληεο ζην αζθαιηδφκελν ζθάθνο θαζψο θαη ν θπβεξλήηεο 
θαη ην πιήξσκα απηνχ, κφλνλ εθφζνλ δελ έρνπλ εξγαζηαθή ή ζπγγεληθή ζρέζε κε ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο  
(άξζξν 26.παξ.2  /Ν.2496/1997) β) εάλ ν θπβεξλήηεο θαη ην πιήξσκα έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ ιήπηε ηεο 
αζθάιηζεο, θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εξγνδνηηθήο επζχλεο. 
Γ.ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΑ ΘΑΛΑΗΑ ΚΑΦΖ είλαη φζα απνθιεηζηηθά αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη ζην λφκν 
4256/2014-ΦΔΚ Α 92 – 14/04/2014. 
  
  
2.ΔΚΣΑΖ ΚΑΛΤΨΖ 
Α) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 
Με ηελ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε θαιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο γηα πνζά πνπ 
απνθιεηζηηθψο απηφο ζα ππνρξεσζεί λα θαηαβάιιεη ζε ηξίηνπο θαη κφλνλ γηα αηπρήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ 
θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο θαη θπθινθνξίαο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ ζθάθνπο ζηελ ζάιαζζα. 
Β)ΓΗΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΡΤΠΑΝΖ 
«Ρύπανση θαλασσίοσ και λιμναίοσ περιβάλλοντος»: σο ζαιάζζην θαη ιηκλαίν πεξηβάιινλ νξίδεηαη ην 
ζαιάζζην θαη ιηκλαίν λεξφ, ν ζαιάζζηνο θαη ιηκλαίνο βπζφο, ε ζαιάζζηα θαη ιηκλαία παλίδα, ε ζαιάζζηα θαη 
ιηκλαία ρισξίδα, ν αηγηαιφο θαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
Ρχπαλζε ζαιαζζίνπ ή ιηκλαίνπ πεξηβάιινληνο νξίδεηαη σο ε κεηαβνιή ηνπ ζαιαζζίνπ ή ιηκλαίνπ 
πεξηβάιινληνο  πνπ πξνθαιείηαη εκκέζσο ή ακέζσο απφ νπζία, ελέξγεηα. Μηθξννξγαληζκφ ή γελεηηθψο 
ηξνπνπνηεκέλν νξγαληζκφ. 
 
Καιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ αζθαιηδνκέλνπ ζθάθνπο γηα ξχπαλζε ηνπ ζαιαζζίνπ ή ηνπ ιηκλαίνπ πεξηβάιινληνο 
ζρεηηθψο κε ην θφζηνο απνξξχπαλζεο θαη κφλνλ θαη ππφ ηνλ φξν φηη ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

- ε ξχπαλζε έρεη ζπκβεί απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ πξφζθξνπζε ή ζχγθξνπζε ή πξνζάξαμε ή λαπάγην 
εμ ππαηηηφηεηνο ηνπ πινηάξρνπ ή ηνπ θπβεξλήηε ηνπ αζθαιηδνκέλνπ ζθάθνπο  

- ε ξχπαλζε είλαη άκεζν απνηέιεζκα αηθλίδηαο, ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνζδηνξηζκέλεο νπζίαο ή ελέξγεηαο 
ή κηθξννξγαληζκνχ ή γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ  

- ε ξχπαλζε πξνμελήζεθε θαη έγηλε αληηιεπηή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 
 

Γ)ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΒΔΡΝΖΣΖ ΚΑΗ ΣΟ ΠΛΖΡΩΜΑ (εθφζνλ είλαη άιινο απφ ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο) 
1. εάλ ν θπβεξλήηεο θαη ην πιήξσκα δηαηεξνχλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, θαιχπηνληαη 

κφλν γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εξγνδνηηθήο επζχλεο (ζπλεκκέλνο εηδηθφο 
φξνο 029). 

2. Δάλ ην αζθαιηδφκελν ζθάθνο εθκηζζψλεηαη (ρσξίο θπβεξλήηε θαη πιήξσκα) ζε ηξίηνπο απφ ηνλ ιήπηε ηεο 
αζθάιηζεο, ν θπβεξλήηεο θαη ην πιήξσκα ζεσξνχληαη ηξίηνη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο.  

 
3.ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΨΖ 
Ζ παξνχζα θάιπςε ζα ηζρχεη ππφ ηνλ φξν φηη ζα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
Τπνπξγηθή Απφθαζε 3131/1.6.94 ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (ΦΔΚ 579/26.7.94) θαη απφ ηνπο 
Ν.4256/14 (ΦΔΚ 92 Α 2014) «πινία αλαςπρήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» &   Ν.4276/14 (ΦΔΚ 155/2014)  θαη φηη ζα 
ηεξείηαη ε ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ άδεηα ηνπ ζθάθνπο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο 
πιεχζεσο. 
 
 
 
4.ΟΡΗΑ ΚΑΛΤΨΖ 
Ζ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε παξέρεη θάιπςε κέρξη ηα αθφινπζα θαηά ζπκβάλ αλψηαηα φξηα: 
Α) αζηηθή επζχλε γηα ζάλαην θαη/ή ζσκαηηθέο βιάβεο επηβαηλφλησλ, ηξίησλ απφ πξφζθξνπζε, ζχγθξνπζε, 
λαπάγην ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Σν αζθαιηζηηθφ πνζφλ θαζνξίδεηαη κέρξη επξψ 50.000,00 (πελήληα ρηιηάδεο) 
αλά επηβάηε (.Β./ΔΠΗΒΑΣ) θαη κέρξη 500.000,00 (πεληαθφζηεο ρηιηάδεο) αλά ζπκβάλ, αλεμαξηήησο αξηζκνχ 
ζπκάησλ (.Β./ΤΜΒΑΝ). 



 
 
Β) αζηηθή επζχλε γηα πιηθέο δεκηέο επηβαηλφλησλ ή ηξίησλ απφ πξφζθξνπζε, ζχγθξνπζε, λαπάγην ε 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Σν αζθαιηζηηθφ πνζφλ θαζνξίδεηαη κέρξη επξψ 150.000,00 (εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο) 
αλά ζπκβάλ, αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζπκάησλ (ΤΛΗΚ ΕΖΜ).  
Απφ ηελ θάιπςε απηή εμαηξείηαη ην πιήξσκα θαη ν θπβεξλήηεο ηνπ αζθαιηδφκελνπ ζθάθνπο, εθφζνλ έρνπλ 
εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο. 
Γ) πξφθιεζε ζαιάζζηαο ξχπαλζεο: Σν αζθαιηζηηθφ πνζφλ θαζνξίδεηαη κέρξη επξψ 150.000,00 (εθαηφλ πελήληα 
ρηιηάδεο) θαη’ αηχρεκα, αθνξά δε απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηε δαπάλε θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο πνπ ξππάλζεθε 
(ΘΑΛΑ ΡΤΠ).  
Γ) αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δπηρείξεζεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο: κέρξη επξψ 800.000,00 
(νθηαθφζηεο ρηιηάδεο) γηα νζαδήπνηε αηπρήκαηα (ζσκαηηθέο βιάβεο θαη/ή ζάλαην θαη/ή πιηθέο δεκηέο πξνο 
ηξίηνπο θαη/ή ζαιάζζηα ξχπαλζε) θαη αλ ζπλέβεζαλ αλεμαξηήησο γεγνλφησλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο (ΑΝΩΣ ΔΤΘΤΝ).  
 
ηα παξαπάλσ φξηα πεξηιακβάλνληαη απνδεκηψζεηο γηα ζάλαην, ζσκαηηθέο βιάβεο, πιηθέο δεκηέο, ςπρηθή 
νδχλε, επηδηθαζζείζεο δηθαζηηθέο δαπάλεο, ηφθνη θαη πάζεο θχζεσο ινηπά έμνδα θαιππηφκελα απφ ην παξφλ. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθθξαζε «νπνηαδήπνηε άιιε αηηία» αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζαιάζζην αηχρεκα γηα ην 
νπνίν ππεχζπλνο ζεσξείηαη ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο.  
 
5.ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΨΖ 
(Πιένλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο Γεληθνχο Όξνπο Αζηηθήο Δπζχλεο) 
Απφ ηελ παξνχζα θάιπςε εμαηξνχληαη: 

i) αηπρήκαηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ απφ ηε ρξήζε θαλψ, ζθη, jet ski, ζαιάζζηνπ αιεμηπηψηνπ, ζαιαζζίνπ 
δαθηπιηδηνχ θιπ ζαιαζζίσλ παηρληδηψλ απφ ην αζθαιηδφκελν ζθάθνο, εθηφο εάλ ε θάιπςε ηνπο έρεη 
ζπκθσλεζεί, έρεη εηζπξαρζεί ην αλαινγνχλ επαζθάιηζηξν θαη ππάξρεη ε πεξηγξαθή ηνπο ζην παξφλ 
αζθαιηζηήξην.  

ii) Εεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ απφ ην αζθαιηδφκελν ζαιάζζην ζθάθνο αλαςπρήο θαηά ηε δηάξθεηα 
αλέιθπζεο, θαζέιθπζεο, ξπκνχιθεζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ  κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ελψ βξίζθεηαη 
ζηελ μεξά ή επί κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

iii) Σα πξφζηηκα νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο ή πξνέιεπζεο. 
iv) Έμνδα ή/θαη πξφζηηκα γηα απνκάθξπλζε, αλέιθπζε θιπ ή γηα ακέιεηα ή παξάιεηςε απνκάθξπλζεο ή 

αλέιθπζεο λαπαγίσλ 
v) ψζηξα θαη/ή έμνδα δηάζσζεο, εθφζνλ απηά αθνξνχλ απηφ ην ίδην ην αζθαιηδφκελν ζθάθνο. 
vi) σκαηηθέο βιάβεο θαη/ή πιηθέο δεκηέο ηξίησλ πνπ νθείινληαη ζε ειαηηψκαηα ησλ αζθαιηδνκέλσλ 

ζθαθψλ αλαςπρήο γηα ηα νπνία ππεχζπλνο είλαη ν θαηαζθεπαζηήο απηψλ (αζηηθή επζχλε πξντφληνο). 
vii) Ννκηθά έμνδα ηα νπνία ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαηέβαιε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο 

Δπηρείξεζεο. 
viii) Αηπρήκαηα απφ αζθαιηδφκελα ζθάθε αλαςπρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ηα 

νπνία έρνπλ πσιεζεί ή παξαρσξεζεί ή αιιάμεη δηαρείξηζε πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο, εθηφο 
εάλ ε κεηαβίβαζε γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα πινπ,  νπφηε ε θάιπςε ηζρχεη κέρξη ηελ άθημε ζην ιηκέλα 
πξννξηζκνχ, εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο. 

ix) Αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχληαη  απφ ρξήζε ηνπ ζθάθνπο δηαθνξεηηθή απν εθείλε πνπ έρεη δεισζεί θαη 
αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. 

x) Εεκηέο πνπ πξνήιζαλ εμ’ αηηίαο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ ζθάθνπο, ν νπνίνο είηε δελ έρεη λφκηκε θαη ηζρχνπζα 
άδεηα, είηε δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ζπλέβεζαλ θαηά ηνλ  ρξφλν πνπ απηφο 
ηεινχζε ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο ή ηνμηθψλ νπζηψλ.   

xi) Ζ κέζε θαη ε ελ γέλεη επίδξαζε ηνμηθψλ νπζηψλ απνδεηθλχεηαη δηα παληφο κέζνπ θαη δη΄απιήο θαη κφλνλ 
εμέηαζεο αίκαηνο.        

xii) Αηπρήκαηα πνπ πξνεθιήζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζρνιήο εθκάζεζεο ζαιαζζίσλ ζπνξ, 
εθηφο εάλ ζπκθσλήζεη πξνο ηνχην εγγξάθσο ε Δπηρείξεζε θαη εηζπξάμεη ην ζρεηηθφ επαζθάιηζηξν.  

xiii) Ζ αζηηθή επζχλε ησλ επηβαηλφλησλ   
xiv) Ζ αζηηθή επζχλε ηνπ Ναπισηή  
xv) Αηπρήκαηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ φηαλ ην ζθάθνο είλαη ειιηκεληζκέλν θαη δελ θηλείηαη ζηελ ζάιαζζα 

εθηειψληαο ζαιάζζηα δηαδξνκή. 
 

 
6. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΚΤΡΩΖ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ &   ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 



 
Καηά κεξηθή παξέθθιηζε απφ ηo άξζξo 6  ησv Γεvηθψv Όξσλ ηoπ αζθαιηζηεξίoπ,  ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο 
ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο   ηζρχνπλ ηα θάησζη:   

 
1. ΠΩΛΗΗ / ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ 

Αθχξσζε κε επηζηξνθή αλαινγηθψλ αζθαιίζηξσλ (πξνζθφκηζε πσιεηεξίνπ). 
2. ΑΚΙΝΗΙΑ(ΓΔΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΑΙ ΣΟ ΚΑΦΟ) 

Αθχξσζε ρσξίο επηζηξνθή αζθαιίζηξσλ   
3. ΜΗ ΑΠΟΓΟΥΗ 

Αθχξσζε ρσξίο επηζηξνθή αζθαιίζηξσλ 
4. ΓΙΑΓΡΑΦΗ-ΚΑΣΑΘΔΗ ΝΗΟΛΟΓΙΟΤ 

Αθχξσζε κε επηζηξνθή αλαινγηθψλ αζθαιίζηξσλ (κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ) 
5. ΤΜΒΑΝ (ΑΣΤΥΗΜΑ) ΠΟΤ ΝΑ ΜΗΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΠΛΔΤΗ ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ 

Αθχξσζε κε επηζηξνθή αλαινγηθψλ αζθαιίζηξσλ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ 
εγγξάθσλ : Γήισζε Αθηλεζίαο θάθνπο πξνο ηελ εθάζηνηε Ληκεληθή αξρή (επηθπξσκέλε)   &  
δήισζε / αληίγξαθν δειηίνπ  ζπκβάληνο  απφ ηελ εθάζηνηε Ληκεληθή αξρή πνπ επειήθζε ηνπ 
αηπρήκαηνο.  

6. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΦΟΤ  
Γίλεηαη κε πξφζζεηε πξάμε  θαη ζπκςεθηζκφ αζθαιίζηξσλ. 

 
 
Γελ επηζηξέθνληαη αζθάιηζηξα γηα εθ ησλ πζηέξσλ δήισζε πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξεο απφ απηή πνπ 
δειψζεθε κε ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο. 

 
 


