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Από 
Κλάδο Αςτικισ Ευκφνθσ Σκαφϊν  

Ρροσ 
Πλουσ τουσ Συνεργάτεσ 
                                                                                              Ακινα, 29 Μαρτίου 2018 

 
Εγκύκλιος Αρ. 03/2018 

 

Θέμα:       α) Βεληίωζη Αζθαλίζηρων Κλάδοσ Αζηικής Εσθύνης Σκαθών 

β) Ασηόμαηη έκδοζη ζσμβολαίων μέζω ΑΤΛΑΝΕΤ2 
 

Αγαπθτοί Συνεργάτεσ,  
 

Είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ ενθμερϊςουμε ότι: 

Α) Από 1/4/2018 είναι ςτθ διάκεςι ςασ το νζο τιμολόγιο Αςτικήσ Ευθφνησ καφϊν 
με νζα μειωμζνα αςφάλιςτρα ςε: 

 Μθχανοκίνθτα Ιδιωτικά Σκάφθ Αναψυχισ και 

 Θαλάςςια ποδιλατα, κανό κλπ. πλεοφμενα άνευ μθχανισ που δεν 
υπάγονται ςτισ διατάξεισ περί υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ, επαγγελματικά ι 
ιδιωτικά. 

Καταργείται θ τετράμθνθ διάρκεια αςφάλιςθσ και παρζχεται με ακόμθ πιο 
ανταγωνιςτικι τιμολόγθςθ εξάμηνη διάρκεια. 
Το νζο τιμολόγιο απευκφνεται ςε νζουσ, από 1/4/2018 πελάτεσ. Εάν επικυμείτε να 
εντάξετε  ςτο νζο  τιμολόγιο και τουσ ιδθ υπάρχοντεσ πελάτεσ ςασ, παρακαλοφμε 
όπωσ μασ ενθμερϊςετε το ςυντομότερο δυνατόν,  όςον αφορά τα αςφαλιςτιρια 
που λιγουν τον μινα Μάιο  2018, ενϊ για τα αςφαλιςτιρια λοιπϊν μθνϊν  όπωσ 
μασ ενθμερϊςετε 2 μινεσ πριν τθ λιξθ τουσ. Εναλλακτικά,  κα μποροφςατε να μασ 
δϊςετε  ζγγραφθ εντολι για όλο το χαρτοφυλάκιό ςασ. 
Η εταιρεία μασ, ανταποκρινόμενθ ςτισ απαιτιςεισ μιασ δφςκολθσ εποχισ και ενόψει 
τθσ τουριςτικισ περιόδου,  ςασ παρζχει ζνα από τα πλζον ανταγωνιςτικά  τιμολόγια 
τθσ αγοράσ ςτον κλάδο Αςτικισ Ευκφνθσ Σκαφϊν. 

Β) Ζχετε μζςω Atlanet II τθ δυνατότητα αυτόματησ ζκδοςησ ςυμβολαίου Αςτικήσ 
Ευθφνησ Μηχανοκίνητων καφϊν Ιδιωτικήσ Αναψυχήσ. Η ζκδοςθ κα 
πραγματοποιείται με τθν επιςφναψθ τθσ άδειασ πλόων του ςκάφουσ. 

Γ) Επίςθσ και ςε οριςμζνεσ πλατφόρμεσ μεγάλων Brokers λειτουργεί θ τιμολόγθςθ 
κακϊσ και θ ζκδοςι των.  

Ραραμζνουμε ςτθ  διάκεςι ςασ για οτιδιποτε ςυμπλθρωματικό χρειαςτείτε. 
Καλι Επιτυχία. 
Με εκτίμθςθ, 

ΜΡΑΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 

ΚΑΛ.ΜΡΑΜΡΑΛΗ 
 

Δ/ντθσ Marketing & Ρωλιςεων Δ/ντρια Κλ. Αςτ.Ευκφνθσ 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΦΩΝ 
(Ιςχφει από 01/04/2018) 

 

Α. MHXANOΚΙΝΗΣΑ ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΚΑΦΗ ΑΝΑΨΤΧΗ 

ΙΠΠΟΙ ΜΗΧΑΝΗ 

ΟΛΙΚΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Μζχρι 30 Η 24,00 € 24,00 € 

Από 31 ζωσ 50 Η 40,00 € 29,00 € 

Από 51 ζωσ 75 Η 48,00 € 41,00 € 

Από 76 ζωσ 100 Η 58,00 € 48,00 € 

Από 101 ζωσ 150 Η 65,00 € 52,00 € 

Από 151 ζωσ 200 Η 70,00 € 61,00 € 

Από 201 ζωσ 250 Η 80,00 € 72,00 € 

Από 251 ζωσ 300 Η 90,00 € 81,00 € 

Από 301 ζωσ 500 Η 120,00 € 100,00 € 

Άνω των 500 Η  Συνεννόθςθ με τον κλάδο 

 
ΕΠΑΦΑΛΙΣΡΑ 
Για κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ από τθν ζλξθ καλαςςίων μζςων αναψυχισ (ςκι,  
καλάςςιο αλεξίπτωτο,  καλάςςια «μπανάνα»,  «δακτυλίδι»,  skitubes) : 
επαςφάλιςτρο 5% επί του αςφαλίςτρου του ςκάφουσ 

 

Β. ΑΛΛΑ ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΘΑΛΑΙΑ ΜΕΑ ΑΝΑΨΤΧΗ (JETSKIS, SEΑBIKES, 
AQUASCOOTERS ΚΛΠ) 

ΟΛΙΚΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΓΙΑ ΕΣΗΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΦΑΛΙΗ 
ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΦΑΛΙΗ 

210,00 € 190,00 € 

ΕΠΑΦΑΛΙΣΡΑ 
Για κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ από τθν ζλξθ καλαςςίων μζςων αναψυχισ (ςκι,  
καλάςςιο αλεξίπτωτο,  καλάςςια «μπανάνα»,  «δακτυλίδι»,  skitubes) : 
επαςφάλιςτρο 5% επί του αςφαλίςτρου του ςκάφουσ 
 

Γ. ΙΣΙΟΠΛΟΙΚΑ ΚΑΦΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΨΤΧΗ 

ΜΗΚΟ 
ΟΛΙΚΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ 

ΓΙΑ ΕΣΗΙΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΦΑΛΙΗ 

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΦΑΛΙΗ 

Μζχρι 10  μζτρα            90,00 € 81,00 € 

Για ιςτιοπλοϊκά ςκάφθ άνω των 10 μζτρων: 10,00€ για κάκε επιπλζον μζτρο.  
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Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΚΑΦΗ  
Η κάλυψθ αφορά  επαγγελματικά ςκάφθ με μόνιμο πλιρωμα τα οποία 
ζλκουν ςκιζρ και καλάςςια παιχνίδια: καλάςςιο αλεξίπτωτο,  καλάςςια 
«μπανάνα»,  «δακτυλίδι»,  skitubes – με πλθρωμι αντιτίμου, μθχανοκίνθτα 
ςκάφθ που ενοικιάηονται ςε τρίτουσ με μόνιμο πλιρωμα και ςωςτικοφσ 
λζμβουσ.   

Δ1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ MHXANOΚΙΝΗΣΑ ΚΑΦΗ 

ΙΠΠΟΙ ΜΗΧΑΝΗ 

ΟΛΙΚΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Μζχρι 30 Η 85,00 € 80,00 € 

Από 31 ζωσ 50 Η 100,00 € 95,00 € 

Από 51 ζωσ 75 Η 115,00 € 109,00 € 

Από 76 ζωσ 100 Η 130,00 € 124,00 € 

Από 101 ζωσ 150 Η 145,00 € 138,00 € 

Από 151 ζωσ 200 Η 160,00 € 152,00 € 

Από 201 ζωσ 250 Η 175,00 € 166,00 € 

Από 251 ζωσ 300 Η 190,00 € 180,00 € 

Από 301 ζωσ 500 Η 205,00 € 195,00 € 

Άνω των 500 Η  Συνεννόθςθ με τον κλάδο 

ΕΠΑΦΑΛΙΣΡΑ 
Κάλυψθ ςχολισ εκμάκθςθσ καλαςςίων ςπορ επαςφάλιςτρο: 5% επί του 
αςφαλίςτρου του ςκάφουσ 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 1.000,00€ ανά  απαίτθςθ. 
 
 

Δ2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΚΑ ΚΑΦΗ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ) 

ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
(ΒΑΕΙ ΑΔΕΙΑ) 

ΟΛΙΚΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Μζχρι 10 άτομα 330,00 € 300,00 € 

Σθμείωςθ: Άνω των 10 ατόμων δεν δίδεται θ κάλυψθ.  
 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 1.000,00€ ανά  απαίτθςθ. 
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Ε. ΘΑΛΑΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΑ, ΚΑΝΟ κλπ ΠΛΕΟΤΜΕΝΑ ΑΝΕΤ ΜΗΧΑΝΗ  (ΣΑ 
ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΕΡΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ Ή ΙΔΙΩΣΙΚΑ). 
 

Ρροτείνονται τρία διαφορετικά προγράμματα κάλυψθσ:  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΟΛΙΚΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ 

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ 
ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α 
Σωμ.βλάβεσ :    50.000 € 
Υλικζσ ηθμιζσ:   30.000 € 
Ανωτ.ευκφνθ: 100.000 € 

15,00 € 15,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β 
Σωμ.βλάβεσ :    150.000 € 
Υλικζσ ηθμιζσ:     90.000 € 

Ανωτ.ευκφνθ: 150.000 € 

25,00 € 20,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ 
Σωμ.βλάβεσ :   300.000 € 
Υλικζσ ηθμιζσ:  150.000 € 
Ανωτ.ευκφνθ:  540.000 € 

40,00 € 30,00 € 

 
 

Σ.  ΙΣΙΟΠΛΟΙΚΑ ΚΑΦΗ ΝΑΤΣΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ (OPTIMIST, LASER, 
4,70, 4,20,  EUROPE ΚΑΙ ΤΝΑΦΗ) 

Καλφπτονται τα ςκάφθ των ιςτιοπλοϊκϊν ομίλων για τθν αςτικι τουσ ευκφνθ 
κατά τθ διάρκεια ςυμμετοχισ τουσ ςε επίςθμουσ ιςτιοπλοϊκοφσ αγϊνεσ εντόσ 
και εκτόσ Ελλάδοσ  

ΟΡΙΑ ΚΑΛΤΨΗ 
Για ςωματικζσ βλάβεσ επιβαινόντων & τρίτων: ......................................................... μζχρι 300.000€ 
Για υλικζσ ηθμιζσ επιβαινόντων & τρίτων: ....................................................................... μζχρι 150.000€ 
Για πρόκλθςθ καλάςςιασ ρφπανςθσ:......................................................................................... μζχρι 90.000€ 
Ανωτάτθ ευκφνθ τθσ εταιρίασ: ..................................................................................................................... 540.000€ 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
Ετιςια ολικά αςφάλιςτρα: ....................................................................................................................75,00€ ανά ςκάφοσ  

ΗΜΕΙΩΗ 
Δίδεται θ δυνατότθτα τα ςκάφθ των ιςτιοπλοϊκϊν ομίλων να αςφαλίηονται μόνο για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε ςυγκεκριμζνο αγϊνα ι αγϊνεσ και όχι ετθςίωσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι τα ολικά αςφάλιςτρα είναι € 35,00 ανά ςκάφοσ και ανά αγϊνα.  

 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΝΑΤΣΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ   
Ραρακαλοφμε όπωσ επικοινωνιςετε με το τμιμα Αςτικισ Ευκφνθσ Σκαφϊν για ειδικζσ τιμζσ 
 
 
 



 

Σελίδα 5 από 6 

 

1. ΕΞΑΙΡΕΕΙ  
Δεν καλφπτονται:  

- ςκάφθ παλαιότθτασ άνω των 30 ετϊν. 
- επαγγελματικά αλιευτικά ςκάφθ 
- πλοία γραμμισ  
- ενοικιαηόμενα ιςτιοπλοϊκά 
- ενοικιαηόμενα Jet Ski, Aquascooter, Seabikes κλπ 
- ενοικιαηόμενα μθχανοκίνθτα ςκάφθ χωρίσ μόνιμο πλιρωμα. 

 

2. ΚΑΛΤΨΗ  ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΚΑΦΟΤ  
Καλφπτεται θ ολικι κλοπι του αςφαλιηομζνου ςκάφοσ θ οποία κα ςυμβεί και 
κα διαπιςτωκεί ενόςω αυτό βρίςκεται εντόσ αναγνωριςμζνου κλειςτοφ 
περιφραγμζνου χϊρου Parking ςκαφϊν, επί αποδείξει, και μόνον εφόςον θ 
κλοπι κα ςυμβεί ςυνεπεία διαρριξεωσ του χϊρου parking. 

Ολικό αςφάλιςτρο: 1% επί τθσ αξίασ του ςκάφουσ 
Ελάχιςτα ολικά αςφάλιςτρα: 150,00€ 

Απαλλαγή για ολικι κλοπι:   1% επί τθσ αςφαλιηόμενθσ αξίασ του ςκάφουσ με 
ελάχιςτθ απαλλαγι 150€ 

 
Προχποθζςεισ – εξαιρζςεισ κάλυψησ: 

 Αςφαλίηονται ςκάφθ αξίασ μζχρι € 100.000,00  

 Η κάλυψθ δίδεται μόνον ςε ςκάφθ ιδιωτικισ αναψυχισ εξαιρουμζνων των 
jetskis, seabikes, aquascooters 

 Η θλικία του ςκάφουσ δεν κα υπερβαίνει τα 30 ζτθ  

 

 Κλοπι που κα ςυμβεί οπουδιποτε αλλοφ εκτόσ από αναγνωριςμζνο κλειςτό 
περιφραγμζνο Parking ςκαφϊν δεν καλφπτεται. 

 

 Εξαιρείται θ μερικι κλοπι (εξοπλιςμοφ / αντικειμζνων κλπ) των ςκαφϊν 
κακϊσ και οι ηθμιζσ που τυχόν κα προξενθκοφν ςτο ίδιο το ςκάφοσ από τθ 
διάρρθξθ / απόπειρα διάρρθξισ του.  

 
 

 

3. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ  ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ 
 

 Η πλθρωμι των αςφαλίςτρων κα γίνεται εφάπαξ. Υπάρχει δυνατότθτα 
εξόφλθςθσ με άτοκεσ  δόςεισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ.  
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4. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΚΤΡΩΗ ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟΤ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΦΩΝ 
&  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Ρολιτικι ακφρωςθσ  αςφαλιςτθρίου & ζγγραφα που απαιτοφνται: 
1. ΠΩΛΗΗ / ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ 

Ακφρωςθ με επιςτροφι αναλογικϊν αςφαλίςτρων (προςκόμιςθ 
πωλθτθρίου). 

2. ΑΚΙΝΗΙΑ(ΔΕΝ ΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙ) 

Ακφρωςθ χωρίσ επιςτροφι αςφαλίςτρων   
3. ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 

Ακφρωςθ χωρίσ επιςτροφι αςφαλίςτρων 

4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΚΑΣΑΘΕΗ ΝΗΟΛΟΓΙΟΤ 

Ακφρωςθ με επιςτροφι αναλογικϊν αςφαλίςτρων (με τθν 
προςκόμιςθ αντίςτοιχων εγγράφων) 

5. ΤΜΒΑΝ (ΑΣΤΧΗΜΑ) ΠΟΤ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΠΛΕΤΗ ΣΟΤ 
ΚΑΦΟΤ 

Ακφρωςθ με επιςτροφι αναλογικϊν αςφαλίςτρων με τθν 
προςκόμιςθ των αντίςτοιχων εγγράφων : Διλωςθ Ακινθςίασ 
Σκάφουσ προσ τθν εκάςτοτε Λιμενικι αρχι (επικυρωμζνθ) & 
διλωςθ/αντίγραφο δελτίου  ςυμβάντοσ από τθν εκάςτοτε 
Λιμενικι αρχι που επελιφκθ του ατυχιματοσ.  

6. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΦΟΤ  

Γίνεται με πρόςκετθ πράξθ  και ςυμψθφιςμό αςφαλίςτρων. 
 

 

ΗΜΕΙΩΗ 

Δεν επιςτρζφονται αςφάλιςτρα για εκ των υςτζρων διλωςθ περιόδου 
λειτουργίασ μικρότερθσ από αυτι που δθλϊκθκε με τθ ςφναψθ τθσ αςφάλιςθσ. 

 


