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Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 



74 
 



75 
 

Κατηγορίες σκαφών αναψυχής που ασφαλίζουμε 
 

 
 
 

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 
 
 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση πλοίων και σκαφών αναψυχής, ως 
κατωτέρω: 
 
Α.  Μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής 

Σύμφωνα με το νόμο 4256/2014, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε ιδιοκτήτη 
ιδιωτικού ή επαγγελματικού μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, με ολική χωρητικότητα  μικρότερη των 300gt 
από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα πιο κάτω αναφερόμενα όρια ευθύνης : 
 
1. Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων/επιβατών κατά γεγονός :    όριο ευθύνης 500.000€ 

 1.1   Σωματικές βλάβες για κάθε επιβάτη: όριο ευθύνης 50.000€ 

2. Υλικές ζημιές: όριο ευθύνης 150.000€ 

3. Θαλάσσια ρύπανση: όριο ευθύνης 150.000€ 

4. Συνολικό όριο ευθύνης*: όριο ευθύνης 1.600.000€ 

*  Σε περίπτωση ασφάλισης εξάμηνης ή μικρότερης διάρκειας το συνολικό όριο 
    ευθύνης θα ισχύει για το ποσό των 1.280.000 €. 

 
Β.  Μη μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής 

Σύμφωνα με την 3131/1.6.1994 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε εκμισθωτή μη μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου 
ατυχήματος και για τα παρακάτω αναφερόμενα όρια ευθύνης : 
 
 Σωματικές βλάβες : όριο ευθύνης 150.000 € 

 Υλικές ζημιές : όριο ευθύνης 90.000 € 

 
Διευκρινίζεται ότι : 

 Θαλάσσιο ατύχημα θεωρείται αυτό που συμβαίνει αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια κυκλοφορίας 
του σκάφους στη θάλασσα. 

 
 Ο κίνδυνος της θαλάσσιας ρύπανσης καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη δαπάνη καθαρισμού της 

θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε. 
 
 Στα πιο πάνω ποσά σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών περιλαμβάνονται τόκοι, δικαστικά έξοδα, 

δαπάνες περιορισμού της ζημιάς, καθώς και οι αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη. 
 

 ΤΑΧΥΠΛΟΑ 
 ΜΗ ΤΑΧΥΠΛΟΑ 
 ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ 

 ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ 
 JET SKI 
 KANO 

 ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ 
 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ 
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Προγράμματα ασφάλισης 
 
 

 
 
Παρέχονται οι υποχρεωτικές από την ελληνική νομοθεσία καλύψεις και όρια, ανάλογα με το είδος του σκάφους, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα. 
 
 

Επεκτάσεις – Εκπτώσεις - Επιβαρύνσεις 
 15% για ενοικιαζόμενα σκάφη με πλήρωμα 

 30% για ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς πλήρωμα 

 15% για έλξη σκιέρ, αλεξίπτωτου κ.λπ. 
 
Οι ασφαλίσεις κανό, ποδηλάτων και ιστιοσανίδων έχουν διάρκεια μέχρι 8 μήνες και παρέχονται οι πιο κάτω εκπτώσεις : 

 10% για ασφάλιση από 10 μέχρι 20 σκάφη 

 20% για ασφάλιση από 21 σκάφη και άνω 

 

Τα περιηγητικά σκάφη ασφαλίζονται με διάρκεια μέχρι 8 μήνες, ενώ για την ασφάλιση όσων έχουν 
χωρητικότητα μεγαλύτερη των 50 ατόμων απαιτείται έγκριση από την Διεύθυνση Ανάληψης Κινδύνων. 
 
Τιμολόγηση – Έκδοση Ασφαλιστηρίου 
Η τιμολόγηση του προγράμματος, η εκτύπωση προσφοράς καθώς και η έκδοση ασφαλιστηρίου διενεργούνται 
μέσω του ERGO Portal. 
 
 
 

 
 
Προσφέρεται σε ταχύπλοα, μη ταχύπλοα και ιστιοφόρα και καλύπτει: 
  
 Την υποχρεωτική από το νόμο αστική ευθύνη 
 

 Ατύχημα του ιδιοκτήτη του σκάφους, που περιλαμβάνει: 
   Απώλεια ζωής            15.000  € 
   Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα  μέχρι 15.000  € 
   Ιατροφαρμακευτικά έξοδα  μέχρι       300  € 
   Νοσηλεία  μέχρι 30.000  € 
 
 Υποχρεωτική κάλυψη φωτιάς του σκάφους 
 
 
Επεκτάσεις – Εκπτώσεις - Επιβαρύνσεις 
 15% για ενοικιαζόμενα σκάφη με πλήρωμα 

 30% για ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς πλήρωμα 

 15% για έλξη σκιέρ, αλεξίπτωτου κ.λπ. 
 
 
Τιμολόγηση – Έκδοση Ασφαλιστηρίου 
Η τιμολόγηση του προγράμματος, η εκτύπωση προσφοράς καθώς και η έκδοση ασφαλιστηρίου διενεργούνται 
μέσω του ERGO Portal. 

Α.  ERGO Σκάφος Basic 

Β.  ERGO Σκάφος Ideal 
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Προσφέρεται σε μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα σκάφη ιδιωτικής αναψυχής, αξίας μέχρι 50.000 €, τα οποία κατά 
την περίοδο κίνησής τους ελλιμενίζονται σε οργανωμένη μαρίνα ή λιμάνι (και όχι σε αλιευτικό καταφύγιο ή 
αγκυροβόλιο) και την περίοδο παροπλισμού τους σε ασφαλή φυλασσόμενο χώρο (parking σκαφών ή 
ιδιωτικό). 
 
Καλύπτει τις ζημιές του ίδιου του σκάφους, σύμφωνα με τις ρήτρες “Institute Yacht Clauses, 1/11/1985,  του 
Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου. 
Ενδεικτικά καλύπτονται : 
 Θαλάσσιοι κίνδυνοι. 
 Πρόσκρουση, σύγκρουση, προσάραξη 
 Φωτιά, έκρηξη. 
 Ολική κλοπή του σκάφους. 
 Σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη, κεραυνός, πειρατεία. 
 Κακόβουλες ενέργειες. 
 Ατυχήματα κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή διακίνηση προμηθειών, εξοπλισμού, μηχανικών μερών ή 

καυσίμου. 
 Δαπάνες διάσωσης (σώστρα). 
 Ανέλκυση και καθέλκυση του σκάφους. 
 
Επεκτάσεις 
 Πτώση εξωλέμβιας μηχανής στην θάλασσα. 
 Ζημία άξονα και προπέλας από πρόσκρουση. 
 Κάλυψη Μηχανικών Βλαβών εφόσον η ηλικία της μηχανής δεν υπερβαίνει τα 7 έτη, η αξίας της 

υπερβαίνει το ποσό των 10.000 € και με την προϋπόθεση διενέργειας προασφαλιστικού ελέγχου και 
προσκόμισης των εγγράφων της μηχανής (περιγραφή, serial number, βιβλίο επισκευών και 
συντήρησης). 

 Κάλυψη Πολέμου και Απεργιών. 
 Κάλυψη οδικής μεταφοράς του σκάφους. 
 
Απαλλαγές 
 Για κάθε μερική ζημία ποσοστό 1,10% επί της αξίας του σκάφους με ελάχιστο το ποσό των 150 €. 
 Για κάθε μηχανική βλάβη 
   Εάν η αξία του σκάφους δεν υπερβαίνει τις 20.000 €, 500 € 
   Εάν η αξία του σκάφους υπερβαίνει τις 20.000 €, 750 € 

 
Τιμολόγηση 
Η τιμολόγηση του προγράμματος και η έκδοση σχετικής προσφοράς διενεργούνται με αποστολή σχετικής 
αίτησης στη Διεύθυνση Ανάληψης Κινδύνων. 
 

 

Γ.  Ασφάλιση Σώματος Σκάφους 
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Προϋποθέσεις ασφάλισης και χρήσιμες πληροφορίες 
 
 

 Είναι απαραίτητη πρόταση ασφάλισης, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 
ασφαλισμένο. 

 

 Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με : 
 

 φωτοτυπία της άδειας χειριστού και 
 φωτοτυπία της άδειας νηολόγησης του σκάφους. 

 

 Η κάλυψη ισχύει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. 
 

 Τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα ανά ασφαλιστήριο ανέρχονται στο ποσό των 50 € 
  

 Σε περίπτωση ασφάλισης σκάφους, παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα της μόνιμης κατοικίας του 
ίδιου του ιδιοκτήτη. 

 

 Ασφαλιστήριο σκάφους μπορεί να ακυρωθεί, ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή του λήπτη της 
ασφάλισης, με ταυτόχρονη παρακράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων και με ελάχιστο ποσό ίσο 
με το 30% των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου. 

 
 

Πρόσθετη προαιρετική κάλυψη Νομικής Προστασίας (D.A.S. Hellas) 
 
 
Η νομική προστασία σκάφους αναψυχής, καλύπτει τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές δικηγόρων μέχρι 3.000 
€ και προσφέρει τα εξής: 
 

 Διεκδίκηση αποζημιώσεων 
Διεκδικείται η ζημιά που προξένησε άλλο σκάφος στο σκάφος του ασφαλισμένου, είτε από τον ιδιοκτήτη 
του άλλου σκάφους είτε από την ασφαλιστική του εταιρία. 

 

 Ποινική υπεράσπιση 
Αποκρούονται οι ποινικές κατηγορίες για τραυματισμό ή θανάτωση τρίτων, ρύπανση θάλασσας και 
λοιπές παραβάσεις για μη τήρηση κανόνων ναυσιπλοΐας. 

 

 Ενοχικές συμβάσεις 
Διεκδικούνται ή αποκρούονται οι διαφορές με τρίτους, όπως με ναυπηγεία επισκευής, με ναυλωτές ή με 
αγοραστές του σκάφους του ασφαλισμένου. 

Ασφαλισμένοι για την παρούσα κάλυψη θεωρούνται ο κύριος, ο κάτοχος, ο εκάστοτε skipper και οι 
επιβαίνοντες του σκάφους. 
 
Διευκρινίζεται: Η κάλυψη νομικής προστασίας δεν προσφέρεται σε ενοικιαζόμενα, περιηγητικά και μη 
μηχανοκίνητα σκάφη (κανό, ποδήλατα, ιστιοσανίδες) και δεν ισχύει εκτός Ελλάδος. 
Επίσης, δεν καλύπτεται ατύχημα από σκιέρ ή τους με οποιονδήποτε τρόπο ρυμουλκούμενους (αλεξίπτωτο, 
μπανάνα κ.λπ.). 
 
 


