
Οικογένεια Προϊόντων 
Πυξίδα 

Ασφαλίσεις Σκαφών 
Αναψυχής  
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Ως σκάφη αναψυχής, θεωρούνται τα σκάφη τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την αναψυχή των ιδιοκτητών τους, αλλά και 
εκείνα τα οποία ενοικιάζονται από τους ιδιοκτήτες τους, είτε σε 
τουριστικά γραφεία, είτε σε ιδιώτες, σε ημερήσια, εβδομαδιαία 
ή/και ετήσια βάση, χωρίζονται δε σε κατηγορίες, όπως : 

Αντικείμενο Ασφάλισης  

• Μηχανοκίνητες βάρκες, 

• Ιστιοπλοϊκά,  

• Ταχύπλοα, 

• Φουσκωτά σκάφη,  

• Σκάφη με καμπίνα,  

• Πολυτελείς θαλαμηγοί,  
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• Ενοικιαζόμενα JET SKI, 

• Επαγγελματικά ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς μόνιμο πλήρωμα, 

• Εκπαιδευτικά, 

• Καταδυτικά, 

• Σκάφη που η χρήση τους είναι θαλάσσια σπορ, 

• Αθλητικά (σκάφη που συμμετέχουν σε αγώνες), 

• Σκάφη ηλικίας άνω των είκοσι πέντε (25) ετών. 

 
Ανεπιθύμητοι Κίνδυνοι  
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 Η διάρκεια της ασφάλισης για όλους τους τύπους σκαφών είναι συνήθως 
12 μήνες. 

 Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να συμφωνηθεί διάρκεια μικρότερη του 
έτους με εφαρμογή ειδικού υπολογισμού των ασφαλίστρων. 

 
 Aκύρωση της ασφάλισης μπορεί να γίνει εντός 30 ημερών από την 

σχετική ειδοποίηση της Εταιρίας στον ασφαλισμένο, συνήθως λόγω μη 
καταβολής των ασφαλίστρων, ή, πράγμα πολύ βασικό, λόγω απόκρυψης 
ουσιαστικών στοιχείων σχετικά με το ασφαλισμένο αντικείμενο –
ιδιοκτήτη. 

 
 Επίσης, μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση του ασφαλισμένου 

λόγω πώλησης του σκάφους, με την προϋπόθεση, ότι θα προσκομισθεί 
οπωσδήποτε στην εταιρία, αντίγραφο του εκδοθέντος λόγω της 
μεταβίβασης «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΑΡΩΝ».  οπότε 
σ’ αυτή την περίπτωση επιστρέφονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  

 
 Δεν ακυρώνονται συμβόλαια με ασφαλιστική  περίοδο μικρότερη του 

έτους. 
 
 Δεν ακυρώνονται συμβόλαια στα οποία εκκρεμεί ζημία, αν 

προηγουμένως δεν ανακληθεί εγγράφως η απαίτηση. 

 
Διάρκεια/Ακύρωση Ασφάλισης 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 
(διεθνείς ρήτρες)  
 Institute Yacht Clauses cl 328/1.11.85, 

 
Επιπλέον ειδικά για τα ταχύπλοα εφαρμόζεται η ρήτρα: 
 Institute Speedboat Clause cl 333/1.11.85. 

 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 
(σε ειδικές περιπτώσεις με επασφάλιστρο) 

 

 Machinery Damage Extention Clause cl 332/1.11.85 -Ασφάλιση 
Μηχανικής Βλάβης, σε σκάφη ηλικίας έως τεσσάρων ετών, 
αξίας άνω των € 60,000.  

 Για σκάφη μεγαλύτερης ηλικίας μόνον κατόπιν ικανοποιητικής 
επιθεώρησης της κατάστασης των μηχανών από ειδικό ναυπηγό 
– μηχανικό εγκεκριμένο από την Εταιρία με επιβάρυνση του 
ιδιοκτήτη.  

 Institute Τransit Clause cl 122/1.2.80 - Ασφάλιση κατά τη 
μεταφορά του σκάφους με ρυμούλκηση. 

 
Όροι Ασφάλισης 
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1. ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : 
 Καλύπτονται οι ίδιες ζημιές στο σκάφος μέχρι την ασφαλιζόμενη 

αξία. 
 
2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ: 
    Σύμφωνα με τον Νόμο 2743/99 οι ιδιοκτήτες σκαφών 

υποχρεούνται να ασφαλίσουν την Αστική τους Ευθύνη έναντι 
τρίτων και επιβαινόντων για Θάνατο και Σωματικές Βλάβες € 
300.000,00 για Υλικές Ζημιές € 150.000,00 και για Πρόκληση 
Θαλάσσιας Ρύπανσης € 90.000,00 ή το ισόποσο σε άλλο 
νόμισμα. Τα όρια των παραπάνω αναφερομένων καλύψεων 
Αστικής Ευθύνης μπορούν να αυξηθούν με το ανάλογο 
ασφάλιστρο. 

 
3. ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ,  με την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε η έγκριση της 
Εταιρίας κι εφόσον η απώλεια ή  ζημία οφείλεται σε 
καλυπτόμενο κίνδυνο ή συνδέεται με καλυπτόμενο κίνδυνο.  

 

 

 
Καλύψεις 
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Η ασφάλιση πλοίων, ως ρητά σημειώνεται στο ασφαλιστήριο της 

Εταιρίας, διέπεται από το Αγγλικό Δίκαιο (κυρίως τις διατάξεις του 

νόμου περί θαλάσσιας ασφάλισης- Μarine Insurance Act 1906- και 

την ερμηνεία τους)  και την Αγγλική πρακτική.  

 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς 

συμφωνούνται τα δικαστήρια του Πειραιά. 

 
Δίκαιο Ασφάλισης 
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 ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΗΡΕΣ & ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΗΡΕΣ 2007 

 ΠΥΞΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

 ΠΥΞΙΔΑ ΒΑΣΙΚΟ 

 ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΕΥΣΗ 

 ΠΥΞΙΔΑ ΕΥΘΥΝΗ 

 ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΗΓΟΣ 

 

 

 
Προγράμματα Ασφάλισης 
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Τα προγράμματα της οικογένειας «ΠΥΞΙΔΑ» παρέχουν κάλυψη σε 
μεμονωμένο σκάφος αναψυχής ή στόλο σκαφών, έναντι κινδύνων 
ολικής ή μερικής απώλειας ή ζημίας του σκάφους κατά το χρόνο  
που βρίσκεται: 

– σε λειτουργία (περίοδος πλεύσης), 

– σε παροπλισμό (περίοδος ακινησίας), 

– κατά την  ανέλκυση και την καθέλκυση. 

 

Τα προγράμματα ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΗΡΕΣ, ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΗΡΕΣ 2007, ΠΥΞΙΔΑ 
ΒΑΣΙΚΟ και ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΕΥΣΗ παρέχουν όλο το 24ωρο Ιατρικές 
Οδηγίες και Υγειονομική Μεταφορά σε περίπτωση ναυτικού 
ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας κατά το ταξίδι. (ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ -Flying Doctors Club-). 

 
Προγράμματα Ασφάλισης 
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ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

με ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  έως ΕΥΡΩ 300.000,00 
 
Ασφαλίζεται το σκάφος για ίδιες ζημιές  σύμφωνα με: 
• τις ρήτρες ασφάλισης του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του 

Λονδίνου για     τα σκάφη αναψυχής ( INSTITUTE YACHT 
CLAUSES cl 328/ 1.11.85 ),  

 
Για αστική ευθύνη σύμφωνα με :  
• τους Όρους Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Από Σκάφη Αναψυχής. 
 
Ως παρακάτω καλυπτόμενοι κίνδυνοι – εξαιρέσεις -πρόσθετοι 
κίνδυνοι. 
Παρέχεται όλο το 24ωρο η Υπηρεσία της Ιατρικής Βοήθειας. 
Η Διάρκεια ασφάλισης είναι ΕΤΗΣΙΑ.  
Είναι δυνατή η ασφάλιση μικρότερης χρονικής περιόδου των 12 
μηνών με εφαρμογή ειδικού υπολογισμού των ασφαλίστρων. 
 

 
Πυξίδα Πλήρες 
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ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ με ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  έως ΕΥΡΩ 50.000,00 
 
Ασφαλίζεται το σκάφος για ίδιες ζημιές  σύμφωνα με: 
• τις ρήτρες ασφάλισης του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του 

Λονδίνου για τα σκάφη αναψυχής ( INSTITUTE YACHT 
CLAUSES cl 328 1.11.85 ),  

Για αστική ευθύνη σύμφωνα με:  
• τους Όρους Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Από Σκάφη Αναψυχής. 
 
Ως παρακάτω καλυπτόμενοι κίνδυνοι – εξαιρέσεις -πρόσθετοι , 

κίνδυνοι. 
Παρέχεται όλο το 24ωρο η Υπηρεσία της Ιατρικής Βοήθειας. 
Διαφέρει από το ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΗΡΕΣ  στα ασφάλιστρα , στις 
απαλλαγές και στο ανώτατο όριο ασφ/νης αξίας (μέχρι ΕΥΡΩ 
50.000,00). 
Η Διάρκεια ασφάλισης είναι ΕΤΗΣΙΑ.  
Είναι δυνατή η ασφάλιση μικρότερης χρονικής περιόδου των 12 
μηνών με εφαρμογή ειδικού υπολογισμού των ασφαλίστρων. 
 

Πυξίδα Πλήρες 2007 
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ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ με ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  άνω ΕΥΡΩ 300.000,00 
και ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ.  
 
Ασφαλίζεται το σκάφος για ίδιες ζημιές  και για αστική ευθύνη 
σύμφωνα με: 
τις ρήτρες ασφάλισης του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου 
για τα σκάφη αναψυχής ( INSTITUTE YACHT CLAUSES cl 328 
1.11.85 ). 
 
Ως παρακάτω καλυπτόμενοι κίνδυνοι – εξαιρέσεις -πρόσθετοι , 
συμπληρωματικοί κίνδυνοι. 
 
Διαφέρει από το ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΗΡΕΣ  & ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΗΡΕΣ  2007 στο 
ότι περιλαμβάνονται στο πακέτο ασφάλισης, επιλεγμένοι  
συμπληρωματικοί κίνδυνοι . 
 

Η Διάρκεια ασφάλισης είναι ΕΤΗΣΙΑ.  

Πυξίδα  Ελεύθερο 
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 Κίνδυνοι των θαλασσών, ποταμών, λιμνών (Βύθιση, 
Ανατροπή, Προσάραξη, Πρόσκρουση, Σύγκρουση, 
Κακοκαιρία). 

 Φωτιά, έκρηξη (στα ταχύπλοα με εσωλέμβιο κινητήρα 
απαιτείται οπωσδήποτε σύστημα πυρόσβεσης στο 
μηχανοστάσιο ή χώρο μηχανής, στη δεξαμενή καυσίμων και 
στο μαγειρείο), 

 Απόρριψη, που αφορά μόνον εξοπλισμό του σκάφους, 

 Πειρατεία, 

 Πρόσκρουση με αποβάθρα ή λιμάνι, ή μεταφορικό μέσο 
ξηράς, ή αεροπλάνο, ή παρόμοια αντικείμενα, ή αντικείμενα 
που πέφτουν από αυτά, 

 Προσάραξη, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα για κάποιο 
χρονικό διάστημα και όχι απλώς το σκάφος να αγγίξει την 
ξηρά και να φύγει, ούτε να οφείλεται σε παλίρροια. 

 

 

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι 
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o Σεισμό, Ηφαιστειακή έκρηξη ή Κεραυνό, 

o Ατυχήματα κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή διακίνηση 
προμηθειών, ξαρτιών, εξοπλισμού, μηχανικών μερών ή 
καυσίμων, 

o Κακόβουλες πράξεις, 

o Κλοπή ολόκληρου του σκάφους ή της λέμβου ή της 
εξωλέμβιας μηχανής εφόσον είναι ασφαλώς προσδεδεμένη 
(πακτωμένη) στο σκάφος ή στη λέμβο και με πρόσθετο 
αντικλεπτικό σύστημα. Κλοπή, κατόπιν διάρρηξης, του 
σταθερά εγκαταστημένου εξοπλισμού του σκάφους,  

o Ζημιές, που προκαλούνται από κλέφτες που επιβιβάζονται 
στο σκάφος όσο είναι στο λιμάνι, και εισέρχονται βίαια στο 
σκάφος ή στο χώρο αποθήκευσης.  

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι 
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 Απώλεια ή ζημία στο σκάφος εκτός της μηχανής και των 

συνδέσεών της (αλλά όχι του άξονα ή της προπέλας), του 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των μπαταριών και 
συνδέσεών τους ,προκληθείσα από κρυφά ελαττώματα στο 
σκάφος ή στα μηχανικά μέρη, θραύση αξόνων ή έκρηξη 
λεβήτων (με εξαίρεση τα έξοδα αντικατάστασης ή 
επισκευής του ελαττωματικού μέρους), την αμέλεια 
οποιουδήποτε προσώπου (αλλά εξαιρώντας την δαπάνη 
επισκευής ελαττώματος που προέρχεται από αμέλεια ή 
αθέτηση συμβολαίου σχετικά με επισκευή ή εργασία 
μετατροπής που διενεργήθηκε για λογαριασμό του 
ασφαλισμένου). 

 Εύλογα  έξοδα επιθεώρησης των υφάλων του σκάφους μετά 
από προσάραξη, εφόσον η επιθεώρηση γίνει ειδικά για το 
σκοπό αυτό έστω και αν δεν βρεθεί ζημία. 

 Εύλογες  δαπάνες διάσωσης (σώστρα) του σκάφους. 
 Απομάκρυνση ναυαγίου. 
 Εύλογες δικαστικές δαπάνες (υπό την προϋπόθεση 

προηγούμενης γραπτής συναίνεσης του Ασφαλιστή) 
 Ανέλκυση και Καθέλκυση του σκάφους. 

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι 
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• Πτώση εξωλέμβιου κινητήρα  (διαγράφεται η εξαίρεση από τη 

σχετική παράγραφο στις βασικές  ρήτρες ασφάλισης:  

 INSTITUTE YACHT CLAUSES cl 328 1.11.85) . 

 

• Ιατρική βοήθεια (Flying Doctors Club). 

 Παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στα προγράμματα «ΠΥΞΙΔΑ 

ΠΛΗΡΕΣ», 

 «ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΗΡΕΣ 2007», «ΠΥΞΙΔΑ ΒΑΣΙΚΟ» και «ΠΥΞΙΔΑ 

ΠΛΕΥΣΗ». 

 

 
Πρόσθετες Καλύψεις 
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Η GREEK FLYING DOCTORS CLUB, μια μεγάλη και άρτια 

εξοπλισμένη ιπτάμενη δύναμη, παρέχει άμεση ιατρική βοήθεια, 

αποτελεσματικά με συνέπεια, ταχύτητα και υπευθυνότητα. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ : 

 Υγειονομική Μεταφορά 

 Ιατρικές Οδηγίες 

   24 ώρες το 24ωρο. 

Ιατρική βοήθεια 
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Καλύπτονται κατά περίπτωση , υπό προϋποθέσεις , με 
επασφάλιστρο και ειδική απαλλαγή: 

 

 Δαπάνες ή έξοδα που μπορεί να εγερθούν για την ευθύνη 
που προέκυψε από ή προς τους σκιέρ ενώ έλκονται από το 
ασφαλιζόμενο σκάφος ή ετοιμάζονται για έλξη, 

 Κίνδυνοι μηχανικών βλαβών, 

 Απώλεια ή ζημιά στο πηδάλιο, στο στήριγμα του ελικοφόρου 
άξονα, στον άξονα ή την προπέλα που προκαλείται από 
κακοκαιρία, νερό ή από πρόσκρουση 

 Κάλυψη μεταφοράς δια ρυμουλκήσεως, 

 Κίνδυνοι πολέμου, στάσεων και απεργιών, 

 Προσωπικά αντικείμενα. 

 

Συμπληρωματικές Καλύψεις 
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1. Αποκόλληση ή πτώση από το σκάφος εξωλέμβιου κινητήρα 
(διαγράφεται και συνήθως καλύπτεται από το ασφαλιστήριο του 
σκάφους). 

2. Λέμβος του σκάφους με μέγιστη σχεδιασμένη ταχύτητα άνω των 
17 κόμβων, εκτός αν έχει ειδικά καλυφθεί από το 
ασφαλιστήριο, και λέμβος του σκάφους που δεν έχει μόνιμο 
σημειωμένο το όνομα του μητρικού σκάφους. 

3. Πανιά και προστατευτικά καλύμματα που έχουν σχιστεί ή 
παρασυρθεί από τον άνεμο. 

4. Πανιά, κατάρτια, κύριες δοκοί, ξάρτια, εξοπλισμός ενώ το 
σκάφος λαμβάνει μέρος σε αγώνες. 

5. Προσωπικά αντικείμενα. 

 
 

 
Εξαιρέσεις 
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6. Αναλώσιμα εφόδια, εργαλεία αλιείας, σχοινιά πρόσδεσης. 

7. Προστατευτικές επικαλύψεις ή επισκευές επ’ αυτών. 

8. Απώλεια ή δαπάνη που πραγματοποιήθηκε για διόρθωση 
ελαττώματος στο σχεδιασμό ή στην κατασκευή, ή οποιαδήποτε 
δαπάνη για βελτίωση ή μετατροπή στο σχεδιασμό ή στην 
κατασκευή. 

9. Κινητήρας και οι συνδέσεις του (αλλά όχι ο άξονας ή η 
προπέλα), ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ή ηλεκτρικά στοιχεία, 
όταν η απώλεια ή η ζημία προκλήθηκε από κακοκαιρία. 

 

Οι εξαιρέσεις 3,4,7,9 δεν ισχύουν στην περίπτωση που η  

απώλεια ή η ζημιά προήλθε από το γεγονός ότι το σκάφος 
προσάραξε, βυθίστηκε, πήρε φωτιά ή συγκρούστηκα ή ήρθε σε 
επαφή με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο. 

 

 
Εξαιρέσεις 
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 Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή σχετικά με απώλεια ή ζημιά 
στο σκάφος που προκλήθηκε από το γεγονός ότι το σκάφος 
προσάραξε, βυθίστηκε, πλημμύρισε, ημιβυθίστηκε ή έμεινε 
ακυβέρνητο, κατά το χρόνο που αφέθηκε προσδεμένο ή 
αγκυροβολημένο, χωρίς παρακολούθηση, στα ανοικτά μιας 
εκτεθειμένης παραλίας ή ακτής. 

 

 Δεν καλύπτεται ζημιά ή απώλεια στο πηδάλιο, εξωτερικό 
στήριγμα ελικοφόρου άξονα, άξονα ή προπέλα που προκαλείται 
από κακοκαιρία, νερό ή πρόσκρουση παρά μόνον όταν είναι 
αποτέλεσμα σύγκρουσης με άλλο σκάφος, προκυμαία, ή 
προβλήτα ή αν οφείλεται σε ημιβύθιση του σκάφους λόγω 
κακοκαιρίας. 

 

 

 
Εξαιρέσεις Ταχύπλοων 
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Για Αστική Ευθύνη σύμφωνα με: 

Αστική Ευθύνη 

Τους Όρους Ασφάλισης Αστικής ευθύνης από Σκάφη  

Αναψυχής. 

Ο Ασφαλισμένος καλύπτεται για ναυτικά ατυχήματα που  

συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης σχετικά με: 

 Απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε άλλο σκάφος ή οποιαδήποτε 
ιδιοκτησία, 

 Απώλεια ζωής, τραυματισμό ή ασθένεια που προκλήθηκε πάνω ή 
κοντά στο σκάφος ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος, 

 Δαπάνες λόγω πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης μετά από 
ατύχημα: 

o για την καταπολέμηση ή / και εξουδετέρωση θαλάσσιας 
 ρύπανσης, 

o για τον καθαρισμό της θαλάσσιας ρύπανσης. 
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ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

με ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  έως ΕΥΡΩ 300.000,00 
 

Ασφαλίζεται το σκάφος για κινδύνους φωτιάς μόνο σύμφωνα 
με: 

• τις ρήτρες ασφάλισης του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του 
Λονδίνου για τα σκάφη αναψυχής ( INSTITUTE YACHT 
CLAUSES cl 328 1.11.85  όρος 9.1.2 ).  

Για αστική ευθύνη σύμφωνα με :  

• τους Όρους Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Από Σκάφη Αναψυχής. 

Τα ασφάλιστρα είναι ΕΤΗΣΙΑ.  

 

Είναι δυνατή η ασφάλιση μικρότερης χρονικής περιόδου των 12 
μηνών με εφαρμογή ειδικού υπολογισμού των ασφαλίστρων. 

Δεν δίνονται «ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ». 

 
Πυξίδα Βασικό (Α2) 

 



24 24 

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΕΚΤΟΣ JET-SKI με ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ έως  

ΕΥΡΩ 90.000,00. 

 

Ασφαλίζεται το σκάφος για κινδύνους φωτιάς μόνο σύμφωνα 
με: 

• Τις ρήτρες ασφάλισης του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του 
Λονδίνου για τα σκάφη αναψυχής (INSTITUTE YACHT CLAUSES 
cl 328  1.10.85 όρος 9.1.2). 

Για Αστική Ευθύνη σύμφωνα με: 

• Τους Όρους Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής. 

• Παρέχεται όλο το 24ωρο η Υπηρεσία της Ιατρικής Βοήθειας. 

 

Δεν δίνονται «ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ». 

 

 
Πυξίδα Πλεύση (Α3) 
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Τα ασφάλιστρα του προγράμματος υπολογίζονται: 
 

• Σε 12μηνη περίοδο το βασικό ασφάλιστρο και 

• ασφάλιστρο για κάθε μήνα χρήσης. 
 
Τα Ασφάλιστρα, οι επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και οι  
απαλλαγές αναφέρονται στα αντίστοιχα τιμολόγια. 
 
Προσφέρονται Δωρεάν από την Εταιρία μας για το ΠΥΞΙΔΑ  
– ΠΛΕΥΣΗ δυο τριήμερα χρήσης του σκάφους με επιλογή  
του Ασφαλισμένου, υπό την προϋπόθεση να ενημερώσει  
γραπτά την Εταιρία πριν ξεκινήσει το ταξίδι. 

 
Πυξίδα Πλεύση (Α3) 
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ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ JET SKI  
ΜΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.  

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΥΡΩ 540.000,00. 
 
Ασφαλίζεται το σκάφος για Αστική Ευθύνη μόνο, σύμφωνα με: 
• Τους Όρους Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής. 
 
Τα  ασφάλιστρα του προγράμματος υπολογίζονται: 
• σε 12μηνη περίοδο το βασικό ασφάλιστρο και 
• ασφάλιστρο για μήνα χρήσης. 
 
Επισημαίνεται ότι το ΠΥΞΙΔΑ ΕΥΘΥΝΗ προτείνεται σε ελάχιστες 
περιπτώσεις.  

 

Δεν δίνονται «ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ». 

 
Πυξίδα Ευθύνη (Α4) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ έως ΕΥΡΩ  120.000,00 

 

Ασφαλίζεται το σκάφος για κινδύνους φωτιάς, σύμφωνα με: 

 
• Τις ρήτρες ασφάλισης του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του 

Λονδίνου για τα σκάφη αναψυχής (INSTITUTE YACHT CLAUSES 
cl 328  1.10.85 όρος 9.1.2.). 

 

Για Αστική Ευθύνη σύμφωνα με: 
• τους Όρους Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής. 

 

 

Δεν δίνονται «ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ». 

 
Πυξίδα Πλοηγός (Α5) 
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Ενδεικτικά Παραδείγματα 

 

ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΗΡΕΣ  ΠΥΞΙΔΑ 2007 (Α18) ΒΑΣΙΚΟ (Α2) 

Κεφάλαιο 6.000,00 260,00 Ευρώ 221,88 Ευρώ 150,00 Ευρώ 

Απαλλαγή 250,00 Ευρώ 330,00 Ευρώ 250,00 Ευρώ 

Κεφάλαιο  50.000,00 643,91 Ευρώ 548,22 Ευρώ 221,72 Ευρώ 

Απαλλαγή 500,00 Ευρώ 
8% επί του ποσού αποζημίωσης 

με ελάχιστα Ευρώ 420,00 
500,00 Ευρώ 
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ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 

 

1. ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ: 

  

• Βύθιση, ανατροπή, προσάραξη, πρόσκρουση, κακοκαιρία, 

• Φωτιά/έκρηξη, 

• Βίαιη Κλοπή από πρόσωπα εκτός του πλοίου, 

• Απόρριψη αντικειμένων/φορτίου στη θάλασσα,  

• Πειρατεία, 

• Πρόσκρουση σε χερσαία μεταφορικά μέσα, αποβάθρα ή 
λιμενικό εξοπλισμό ή εγκατάσταση, 

• Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνούς. 

Ασφαλίσεις Εμπορικών, Πλωτών 
Σκαφών 
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• Ατυχήματα κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετατόπιση 
φορτίου ή καυσίμων, 

• Έκρηξη λεβήτων, θραύση αξόνων ή οποιοδήποτε λανθάνων 
ελάττωμα της μηχανής ή της γάστρας του πλοίου, 

• Αμέλεια εκ μέρους Πλοιάρχου, Αξιωματικών, Πληρώματος ή 
Πλοηγών, 

• Αμέλεια επισκευαστών ή ναυλωτών υπό την προϋπόθεση ότι οι 
επισκευαστές ή ναυλωτές δεν συμπίπτουν με τον Ασφαλισμένο. 

• Δόλια βλάβη του πλοίου διαπραχθείσα από τον Πλοίαρχο, τους 
Αξιωματικούς ή το Πλήρωμα, 

• Επαφή με αεροσκάφη, ελικόπτερα ή παρόμοια αντικείμενα ή 
αντικείμενα που πέφτουν από αυτά. 

 

Ασφαλίσεις Εμπορικών, Πλωτών 
Σκαφών 
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2.  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΛΟΓΩ: 

    ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΛΟΙΟ, ΠΛΩΤΟ Ή ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,  ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΝ ΑΣΦ/ΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 
ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ: 

• Απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε στο άλλο πλοίο,  

• Καθυστέρηση ή απώλεια της χρήσης του άλλου πλοίου.  

 

3. ΚΟΙΝΗ ΑΒΑΡΙΑ 

•  Έξοδα και Συνεισφορά σε Κοινή Αβαρία. 

  

4. ΕΥΛΟΓΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

• Διάσωσης,  

• Δικαστικές δαπάνες, 

• Επιθεώρησης υφάλων του σκάφους μετά από προσάραξη. 

 

Ασφαλίσεις Εμπορικών, Πλωτών 
Σκαφών 
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