Κλάδος Σκαφών & Μεταφορών

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών
Mare Basic & Mare Extra, Νομική Προστασία
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Ασφαλίσεις Σκαφών
Ο Κλάδος Ασφάλισης Σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από τον νόμο καλύψεις
Αστικής Ευθύνης καθώς και ασφαλίσεις κατά ζημιών του ίδιου του σκάφους, που μπορεί
να προκληθούν από φωτιά, βύθιση, κλοπή, αμέλεια πληρώματος, ρύπανση κ.λπ.
Απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο κοινό που αποτελείται από όσους διαθέτουν σκάφη,
μικρά ή ταχύπλοα, φουσκωτά, ιστιοπλοϊκά κ.ά. τα οποία χρησιμοποιούνται κατά βάση για
αναψυχή, για ενοικίαση ή για θαλάσσια σπορ.

01.1 Mare Basic

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλισης
Σκαφών Αναψυχής Ιδιωτικής & Επαγγελματικής Χρήσης
Στην ασφάλιση σκαφών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα,
εφαρμόζονται οι πλέον συνήθεις όροι που είναι οι ρήτρες “Yachts” του Ινστιτούτου
Ασφαλιστών του Λονδίνου. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο Νόμος Ν.4256/2014 και
Ν. 4276/2014 που αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών,
στον οποίο υπόκεινται τα Ιδιωτικά & τα Επαγγελματικά Σκάφη με χωρητικότητα μικρότερη
των 300gt.

Καλύψεις Προγράμματος

• Θάνατος/Σωματικές Βλάβες επιβαινόντων και τρίτων έως 50.000€ κατ’ άτομο
και 500.000€ ανά συμβάν
• Υλικές Ζημίες σε αντικείμενα επιβαινόντων και τρίτων για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
150.000€ ανά περιστατικό
• Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 150.000€
Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρίας: 800.000€ ανά συμβάν
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ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ & ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
Το πρόγραμμα MARE Basic σχεδιάσθηκε για όλα τα σκάφη ιδιωτικής και επαγγελματικής
χρήσης, μηχανοκίνητα και μη, προσφέροντας την υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση
αστικής ευθύνης των μηχανοκινήτων και ιστιοφόρων σκαφών αναψυχής, με βασικό
χαρακτηριστικό του το προσιτό κόστος ασφαλίστρων.

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Σκάφη Ιδιωτικής Χρήσης
Μηχανοκίνητα με Ιπποδύναμη

Ασφάλιστρα

έως 25 HP
από 26 HP έως 50 ΗΡ
από 51 HP έως 75 ΗΡ
από 76 HP έως 100 ΗΡ
από 101 HP έως 200 ΗΡ
από 201 HP έως 500 HP
από 501 HP και άνω

60€
85€
100€
115€
125€
135€
συνεοννόηση με την εταιρία

Ιστιοφόρα

Ασφάλιστρα

έως 6 μέτρα
από 7 έως 10 μέτρα
άνω των 10 μέτρων

50€
110€
120€

Επασφάλιστρα Σκαφών Ιδιωτικής Χρήσης
Κατηγορία

Ποσοστό

Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής (jet ski, sea bike, aqua scooter κ.λπ.)
Νέου Χειριστή με δίπλωμα λιγότερο του έτους
Κάλυψη κατά τη Διάρκεια Αγώνων

30%
30%
20%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ & ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
Το πρόγραμμα MARE Basic προσφέρεται και για τα σκάφη επαγγελματικής χρήσεως,
μηχανοκίνητα και μη, και καλύπτει την αστική ευθύνη των μηχανοκινήτων σκαφών
αναψυχής επαγγελματικής χρήσης με τις ίδιες καλύψεις και ασφαλιζόμενα κεφάλαια:

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Σκάφη Επαγγελματικής Χρήσης
Μηχανοκίνητα με Ιπποδύναμη

Ασφάλιστρα

έως 25 HP
Από 26 HP έως 50 ΗΡ
Από 51 HP έως 75 ΗΡ
Από 76 HP έως 100 ΗΡ
Από 101 HP έως 200 ΗΡ
Από 201 HP και άνω
από 501 HP και άνω

72€
102€
120€
138€
150€
162€
συνεοννόηση με την εταιρία

Ιστιοφόρα

Ασφάλιστρα

έως 6 μέτρα
από 7 έως 10 μέτρα
άνω των 10 μέτρων

60€
132€
144€
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Επασφάλιστρα Σκαφών Επαγγελματικής Χρήσης
Κατηγορία

Ποσοστό

Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής
(jet ski, sea bike, aqua scooter κ.τ.λ)

30%

Αστική Ευθύνη από σκιέρ ή άτομα που έλκονται
κατά τη χρήση μπανάνας, δαχτυλιδιού, θαλασσίων
σπορ κ.λπ. ανά γεγονός και ετησίως μέχρι 15.000 €

15%

Αστική Ευθύνη προς σκιέρ ή άτομα που έλκονται
κατά τη χρήση μπανάνας, δαχτυλιδιού, θαλασσίων
σπορ κ.λπ. ανά γεγονός και ετησίως μέχρι 15.000 €

85%

Σχολή Εκμάθησης Θαλασσίων Σπορ

10%

Κάλυψη κατά τη Διάρκεια Αγώνων

20%

Νέου Χειριστή με δίπλωμα λιγότερο του έτους

30%

Σχολές Χειριστών

30%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
Το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί και για τα Επαγγελματικά Μεταφοράς Ατόμων,
δηλαδή για περιηγητικά - τουριστικά:

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Μηχ/νητα Σκάφη Μεταφορά Ατόμων
Μηχανοκίνητα Περιηγητικά - Τουριστικά

Ασφάλιστρα

έως 30 άτομα
από 31 έως 50 άτομα
από 51 έως 100 άτομα
από 101 έως 150 άτομα
από 151 έως 200 άτομα
από 201 έως 300 άτομα
από 301 άτομα και άνω

250€
320€
450€
550€
700€
900€
1.000€
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ
Μέσω του προγράμματος καλύπτεται επίσης και η αστική ευθύνη ΜΗ Μηχανοκίνητων
Σκαφών Επαγγελματικής Χρήσης όπως είναι τα ενοικιαζόμενα πλωτά μέσα αναψυχής
(κανό, ιστιοσανίδες, θαλάσσια ποδήλατα, κ.λπ.) για τις κατωτέρω καλύψεις και κεφάλαια:

Καλύψεις Προγράμματος

• Σωματικές Βλάβες για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 150.000€ ανά περιστατικό
• Υλικές Ζημίες για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 90.000€ ανά περιστατικό

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για ΜΗ Μηχ/νητα Σκάφη Επαγγ. Χρήσης
ΜΗ Μηχανοκίνητα
Κανό, Ιστιοσανίδες, Θαλάσσια Ποδήλατα κ.λπ.

Διευκρινίσεις

Ασφάλιστρα
25€

• Σύμφωνα με το Νόμο Ν.4256/2014 και Ν.4276/2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση
υπόκεινται σκάφη με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300gt, όλα τα επαγγελματικά
σκάφη, όλα τα ταχύπλοα σκάφη και όλα τα μη ταχύπλοα σκάφη με μήκος άνω των 7
μέτρων
• Πρωτασφαλιστήρια Σκαφών δεν ακυρώνονται παρά μόνο σε περίπτωση πώλησής τους,
με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών

01.2 Mare Extra

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλισης
Σκαφών Αναψυχής Ιδιωτικής & Επαγγελματικής Χρήσης
Το πρόγραμμα MARE Extra δημιουργήθηκε για να καλύψει ζημίες ή απώλειες
μηχανοκίνητων και ιστιοφόρων σκαφών που μπορεί να προκληθούν σε σκάφος
αναψυχής ιδιωτικής χρήσεως, είτε κατά τη διάρκεια χρήσης του, είτε κατά την περίοδο
που βρίσκεται παροπλισμένο. Πρόκειται για ένα πληρέστατο πακέτο καλύψεων που
περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις της αστικής ευθύνης καθώς και
ασφαλίσεις κατά ζημιών που θα προκληθούν από φωτιά, από βύθιση, από κλοπή, από
έκρηξη κ.λπ., με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, προσιτά σε όλους.
Οι βασικές καλύψεις του κλάδου παρέχονται από τις διεθνώς χρησιμοποιούμενες ρήτρες
του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Yachts Clauses), οι οποίες ορίζουν
μια συγκεκριμένη έκταση ασφαλιστικής κάλυψης. Στις ειδικές αυτές ρήτρες έχουμε
προσαρτήσει επιπλέον κινδύνους, οι οποίοι προσφέρονται στο πακέτο αυτό.

Καλύψεις Προγράμματος
•
•
•
•
•
•
•
•

Ζημίες από Κακοκαιρία, Κινδύνους Θάλασσας, Ποταμών, Λιμνών
Πυρκαγιά από οποιαδήποτε Αιτία
Πειρατεία, Εκβολή
Πρόσκρουση, Έκρηξη, Κακόβουλες Πράξεις, Σεισμό, Ηφαιστειακή Έκρηξη ή Κεραυνό
Ατυχήματα από την Φόρτωση, Εκφόρτωση ή Μετακίνηση Προμηθειών
Κλοπή ολόκληρου του Σκάφους ή Βαρκών ή Εξωλέμβιας Μηχανής
Ζημίες στο ίδιο το Σκάφος
Έξοδα Επιθεωρήσεως Υφάλων του Σκάφους μετά από Προσάραξη

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΑΦΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

10
11

Ετήσια Ασφάλιστρα
Αξία Σκάφους

Ηλικία Ασφαλιζόμενου Σκάφους σε Έτη

Ποσά σε €
έως 3.000
από 3.001 έως 6.000
από 6.001 έως 15.000
από 15.001 έως 30.000
από 30.001 έως 45.000
από 45.001 έως 60.000

Έως 5 έτη
1,00%
0,95%
0,90%
0,85%
0,80%
0,75%

Από 6 έως 10
1,15%
1,10%
1,00%
0,95%
0,90%
0,85%

Από 11 έως 15
1,70%
1,65%
1,60%
1,55%
1,50%
1,40%

Επασφάλιστρα
Κατηγορία

Ποσοστό

Κάλυψη Ιδίων Ζημιών κατά την Μεταφορά με Τρέιλερ
Κάλυψη για Συμμετοχή σε Αγώνες με Ιστιοφόρα
στην αξία των πανιών και των ξαρτιών
κύριων και βοηθητικών
Νέου Χειριστή με Δίπλωμα λιγότερο του έτους
Επαγγελματικά Σκάφη

20%
10%
30%
50%

Διευκρινίσεις

Υπολογισμός Ασφαλίστρων - Παράδειγμα:
Έστω πως έχουμε ένα σκάφος 60HP αξίας 10.000€ και κατασκευάστηκε προ 2 ετών. Οι
καλύψεις που χρειάζεται είναι η αστική ευθύνη τρίτων, δηλαδή 100€ και οι ίδιες ζημίες για
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 10.000€.
Κάνοντας την πράξη 10.000€ χ 0,90% = 90€ συν την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης 100€
προκύπτει το ποσό των 190€ που είναι τα ετήσια μικτά ασφάλιστρα για το σκάφος αυτό.
• Πρωτασφαλιστήρια Σκαφών δεν ακυρώνονται παρά μόνο σε περίπτωση πώλησής τους
με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών

Απαλλαγές

Α. Σκάφη ιδιωτικής χρήσης
• 1,00% επί της συνολικής αξίας του σκάφους (σκάφος, μηχανές εξοπλισμός, κ.λπ.)
για σκάφη μέχρι 5 ετών, με ελάχιστο τα 300€
• 1,50% επί της συνολικής αξίας του σκάφους (σκάφος, μηχανές εξοπλισμός κ.λπ.)
για σκάφη από 5 έως 10 ετών, με ελάχιστο τα 500€
• 2,00% επί της συνολικής αξίας του σκάφους (σκάφος, μηχανές εξοπλισμός κ.λπ.)
για σκάφη άνω των 10 ετών, με ελάχιστο τα 750€
• Επίσης, ορίζεται αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ένα από τα προσωπικά αντικείμενα
ως ελάχιστο ποσό τα 100€
Β. Επαγγελματικά σκάφη
• 2,00% επί της συνολικής αξίας του σκάφους (σκάφος, μηχανές εξοπλισμός, κ.λπ.)
για σκάφη μέχρι 5 ετών, με ελάχιστο τα 600€
• 3,00% επί της συνολικής αξίας του σκάφους (σκάφος, μηχανές εξοπλισμός κ.λπ.)
για σκάφη από 5 έως 10 ετών, με ελάχιστο τα 1.000€
• 4,00% επί της συνολικής αξίας του σκάφους (σκάφος, μηχανές εξοπλισμός κ.λπ.)
για σκάφη άνω των 10 ετών, με ελάχιστο τα 1.500€
• Επίσης, ορίζεται αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ένα από τα προσωπικά αντικείμενα
ως ελάχιστο ποσό τα 200€
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Πίνακας Ασφαλίστρων για Συμβόλαια μικρότερα του Έτους
Διάρκεια Συμβολαίου
εως 3 μήνες
από 4 έως 6 μήνες
από 7 έως 9 μήνες
από 9 μήνες και άνω

Ποσοστό Πληρωμής
επί του ετήσιου ασφαλίστρου
60% του ετησίου ασφαλίστρου
70% του ετησίου ασφαλίστρου
85% του ετησίου ασφαλίστρου
100% του ετησίου ασφαλίστρου

Νομική Προστασία Σκαφών
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται:

• Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τα παρακάτω η εταιρία
αναλαμβάνει την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, μέχρι τον Άρειο Πάγο:
-- για τραυματισμό ή θάνατο λουόμενου ή ψαρά από αμέλεια με το σκάφος,
-- για ρύπανση της θάλασσας,
-- επικίνδυνη οδήγηση,
-- οδήγηση κοντά στην παραλία,
-- έλλειψη σωστικών μέσων,
-- μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα, το ελλιμενισμό, την
καθέλκυση, την παραβολή, τη ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κ.λπ.
• Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις από σωματικές βλάβες που
προκλήθηκαν σε αυτόν ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου, η Εταιρία
αναλαμβάνει να διεκδικήσει εξώδικα ή δικαστικά τις αξιώσεις τους, εναντίον του
υπαιτίου ή της ασφαλιστικής του εταιρίας.
• Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις από ζημίες που προκάλεσαν άλλοι
στα δικά του σκάφη, κατά τον πλουν, τον απόπλου, την αγκυροβόληση, τη ρυμούλκηση
κ.λπ.
• Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου δεν εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια που αφορούν τα σκάφη του, η
εταιρία διεκδικεί τις απαιτήσεις.
• Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει διαφορές από συμβάσεις που αναφέρονται στο
σκάφος, όπως ελαττωματική επισκευή ή στο ναυπηγείο, μη καταβολή συμφωνηθέντος
ναύλου από τους ναυλωτές, μη καταβολή τιμήματος σε περίπτωση πώλησης τους
σκάφους κ.λπ. η εταιρία υπερασπίζεται τα δικαιώματά του.
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Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ασφαλισμένος)
Τα επιβαίνοντα μέλη
Τα μέλη του πληρώματος
Τα δωρεάν μεταφερόμενα άτομα

Γεωγραφική έκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης
Χωρικά ύδατα Ελλάδας

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 26.000 €
Σκάφος μέχρι 6 μ / 1-50 hp
Σκάφος από 6,1 μ έως 10 μ / 51 -100 hp
Σκάφος από 10,1 μ έως 15 μ / 101-150 hp
Σκάφος από 15,1 μ έως 20 μ / 151-200 hp
Σκάφος άνω 20 μ / άνω 200 hp & jet ski
Μη μηχανοκίνητα

80,10€
97,20€
116,11€
137,70€
165,60€
45,00€

Κλάδος Σκαφών & Μεταφορών

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών
Mare Basic & Mare Extra, Νομική Προστασία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099
ΑΘΗΝΑ
Καλλιρρόης 65, 11 743 Αθήνα
Τηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773
ΡΟΔΟΣ
Γ. Παπανικολάου 20, 85 100 Ρόδος
Τηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 152, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Καπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη Γωνία, 55 131 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 428160, Fax: 2310 428174
Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
Σερ. Τσιακμάνη 10, 57 200 Λαγκαδάς
Τηλ.: 23940 24433, Fax: 23940 24473
Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 57 001 Εμπορικό Κέντρο
Τηλ.: 2310 465601, Fax: 2310 465602

www.interlife.gr
info@interlife.gr

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε δωρεάν στο

800 11 16600

