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A103. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

 

Η κάλυψη παρέχεται μόνο σε σκάφη αναψυχής ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης (ενοικιαζόμενα με ή χωρίς 

πλήρωμα) που χρησιμοποιούνται από τους δηλωμένους ιδιοκτήτες (ο ασφαλισμένος) ή από skippers / κατόχους 

αντίστοιχων διπλωμάτων σύμφωνα με τον τύπο του σκάφους ή από τους εκάστοτε ναυλωτές με την προϋπόθεση να 

είναι κάτοχοι αντίστοιχου διπλώματος σύμφωνα με τον τύπο του σκάφους.  

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται: 

1. Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης                                  

- από την πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο σκάφος.                     

- από την πρόκληση σωματικών βλαβών στον ασφαλισμένο & τα συνασφαλισμένα πρόσωπα.    

                                                   

2. Για  την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ή του  χειριστή του σκάφους, ενώπιον των ποινικών 

δικαστηρίων, όταν κατηγορούνται για εξ’ αμελείας θάνατο ή τραυματισμό προσώπου, καθώς επίσης όταν 

παραπέμπονται για εξ’ αμελείας παράβαση διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοΐα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, 

την παραβολή, την ρύπανση , την  ρυμούλκηση  και την αγκυροβόληση του σκάφους.                                               

3. Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων  του ασφαλισμένου από συμβάσεις που αναφέρονται στο ασφαλισμένο 

σκάφος όπως: ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο, μη εξόφληση υπολοίπου τιμήματος σε περίπτωση πώλησης του 

σκάφους κλπ.    

4.  Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων από ναυλωτές του σκάφους ή ναυλομεσιτικές εταιρίες μέχρι του ποσού 

των 6.000€, εφ’ όσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. 

Η κάλυψη ισχύει για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα επισυμβούν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος & εφ’ όσον 

αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά δικαστήρια. 

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: 

• Για την προσφυγή στις αρμόδιες λιμενικές – διοικητικές αρχές για επανάκτηση της άδειας χειρισμού του σκάφους 

ή μείωση επιβληθέντων προστίμων. 

• Σε περιπτώσεις απαιτήσεων από παρασχεθείσες από τον ασφαλισμένο υπηρεσίες ναυαγιαίρεσης. 

• Σε περιπτώσεις πειρατείας, κακόβουλων πράξεων και τρομοκρατίας 

• Για πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν εκ δόλου από τον λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, ή 

των νομίμων εκπροσώπων τους, ή των προσώπων που έχουν προστεθεί από αυτούς. 

• Σε περίπτωση που ο χειριστής του σκάφους τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. 

• Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνες και επιδείξεις 

• Για διαδικασίες ενώπιον Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Δικαστηρίων και Αρχών 

• Αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, 

εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς και μεταφορά λαθρομεταναστών 

• Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή μετά την πάροδο έξι μηνών από τη λήξη της 

ασφαλιστικής κάλυψης 

• Για την κάλυψη διαφορών εξ΄ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων του ασφαλισμένου 

• Αν κατηγορείται ο ασφαλισμένος ότι διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη 

• Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που έχουν δωσιδικία εκτός της Ελλάδος 

 

 


