
Ασφάλιση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

DRONES



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣμηΕΑ (Drones)

Όταν απογειώνομαι... 
προσέχω, νοιάζομαι, προνοώ!

Σύμφωνα με απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα drones 
(ΣμηΕΑ) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και η ασφάλιση των ιδιοκτητών ή και 
χειριστών τους ορίζεται ως υποχρεωτική. Οι κατηγορίες είναι οι εξης:

 Ανοικτή Κατηγορία Drone
Η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή 
drone, εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα, σε απόσταση <500m 
από τον χειριστή και με ανώτατο ύψος πτήσης 400 πόδια. Η ανοικτή 
κατηγορία ΣμηΕΑ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες:

•	CAT AO MTOM: Μικρότερο από 1kg
•	CAT A1 MTOΜ: Ίσο ή μεγαλύτερο από 1kg έως 4kg
•	CAT A2 MTOM: Από 4kg έως 25kg

Όλες οι πτήσεις της ανοικτής κατηγορίας drones απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις 
προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ασφαλείας.

 Ειδική Κατηγορία Drone
Η πτητική λειτουργία πιθανόν ενέχει σημαντικούς κινδύνους για πρόσωπα 
πάνω από τα οποία αυτή διεξάγεται. Απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων 
ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης, επιπλέον απαιτείται η εγγραφή του ΣμηΕΑ σε ειδικό 
μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω πληρωμής παράβολου.

 Πιστοποιημένη Κατηγορία Drone
Η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες με εκείνες των 
επανδρωμένων αεροσκάφών, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση 
αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. Απαιτείται η νηολόγηση του drone 
σε ειδικό μητρώο της ΥΠΑ και έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας πρέπει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και 
οι εξετάσεις της οποίας καθορίζονται με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣμηΕΑ (Drones)

Καλύψεις Προγράμματος
DRONES
Με το πρόγραμμα DRONES καλύπτεται η αστική σας ευθύνη, δηλαδή η υποχρέωσή 
σας να αποζημιωθεί κάθε τρίτο πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημίες ή σωματικές 
βλάβες από τον χειρισμό του drone σας. Αναλυτικότερα:

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη/Χειριστή
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια πτητικής λειτουργίας του drone σας, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει ή τον σκοπό χρήσης 
του, προκαλέσετε ατύχημα που θα επιφέρει Υλικές Ζημίες, Σωματικές Βλάβες 
ή Απώλεια Ζωής κάποιου τρίτου προσώπου, η Εταιρία θα σας καλύψει έως 
1.000.000€, καταβάλλοντας αποζημίωση στους ζημιωθέντες ως εξής:

•	 για ΣωμΑτΙΚΕΣ ΒλΑΒΕΣ ή ΑΠωλΕΙΑ ΖωήΣ τρίτων 
έως 1.000.000€ ανά άτομο

•	 για ΥλΙΚΕΣ ΖήμΙΕΣ τρίτων 
έως 150.000€ ανά συμβάν

•	 για ΟμΑΔΙΚΟ ΑτΥΧήμΑ τρίτων 
έως 1.000.000€

Το DRONES με μια ματιά...
Εξασφάλιση έναντι τρίτων

τραυματισμός ή Θάνατος
τΡΙτωΝ ΠΡΟΣωΠωΝ

έως

1.000.000€
ανά συμβάν και ετησίως

Υλικές Ζημίες
τΡΙτωΝ ΠΡΟΣωΠωΝ

έως

150.000€
ανά συμβάν και ετησίως

 Ανώτατο όριο κάλυψης έως 1.000.000€ συνολικά
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣμηΕΑ (Drones)

Ετήσια Ασφάλιστρα
DRONES

UAS Open Category
ΣΧΕΔΙΟ 1

€90
Απαλλαγή

1.000€/συμβάν

ΣΧΕΔΙΟ 2

€110
Απαλλαγή

500€/συμβάν

CAT A0 MTOM <1kg
•	 Απώλεια Ζωής τρίτων έως 1.000.000€
•	 Σωματικές Βλάβες τρίτων έως 1.000.000€
•	 Υλικές Ζημίες τρίτων έως 150.000€
•	 Ομαδικό Ατύχημα έως 1.000.000€

ΣΧΕΔΙΟ 1

€110
Απαλλαγή

1.000€/συμβάν

ΣΧΕΔΙΟ 2

€130
Απαλλαγή

500€/συμβάν

CAT A0 MTOM => 1kg έως 4kg
•	 Απώλεια Ζωής τρίτων έως 1.000.000€
•	 Σωματικές Βλάβες τρίτων έως 1.000.000€
•	 Υλικές Ζημίες τρίτων έως 150.000€
•	 Ομαδικό Ατύχημα έως 1.000.000€

 

ΣΧΕΔΙΟ 1

€170
Απαλλαγή

2.000€/συμβάν

ΣΧΕΔΙΟ 2

€190
Απαλλαγή

1.000€/συμβάν

CAT A0 MTOM > 4kg έως 25kg
•	 Απώλεια Ζωής τρίτων έως 1.000.000€
•	 Σωματικές Βλάβες τρίτων έως 1.000.000€
•	 Υλικές Ζημίες τρίτων έως 150.000€
•	 Ομαδικό Ατύχημα έως 1.000.000€

UAS Specific Category
ΣΧΕΔΙΟ 1

€250
Απαλλαγή

2.000€/συμβάν

ΣΧΕΔΙΟ 2

€300
Απαλλαγή

1.000€/συμβάν

ΕΙΔΙΚή ΚΑτήΓΟΡΙΑ
•	 Απώλεια Ζωής τρίτων έως 1.000.000€
•	 Σωματικές Βλάβες τρίτων έως 1.000.000€
•	 Υλικές Ζημίες τρίτων έως 150.000€
•	 Ομαδικό Ατύχημα έως 1.000.000€

UAS Certified Category
ΣΧΕΔΙΟ 1

€300
Απαλλαγή

2.000€/συμβάν

ΣΧΕΔΙΟ 2

€350
Απαλλαγή

1.000€/συμβάν

ΠΙΣτΟΠΟΙήμΕΝή ΚΑτήΓΟΡΙΑ
•	 Απώλεια Ζωής τρίτων έως 1.000.000€
•	 Σωματικές Βλάβες τρίτων έως 1.000.000€
•	 Υλικές Ζημίες τρίτων έως 150.000€
•	 Ομαδικό Ατύχημα έως 1.000.000€
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣμηΕΑ (Drones)

Όροι Ασφάλισης
Στο παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνονται πλήρεις οι όροι του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, αλλά επιγραμματικά οι καλύψεις και ενδεικτικές εξαιρέσεις που το 
συνοδεύουν, προκειμένου να αποφασίσετε αν η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει 
τις ανάγκες σας. Αυτούσιοι οι Όροι Ασφάλισης του προγράμματος DRONES 
βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας www.interlife.gr.

DRONES
Το πρόγραμμα καλύπτει την υποχρεωτική Αστική Ευθύνη, δηλαδή την υποχρέωση 
αποζημίωσης που έχει ο ιδιοκτήτης ή χειριστής ενός drone έναντι τρίτων 
προσώπων σε περίπτωση που κατά τη χρήση του drone, προκαλέσει τυχόν 
σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής ή υλικές ζημίες.

Καλύπτονται

•	 Θανατηφόρος τραυματισμός τρίτων προσώπων
•	 Τραυματισμός τρίτων προσώπων
•	 Υλικές ζημίες σε αντικείμενα τρίτων

Εξαιρούνται (ενδεικτικά)

•	 Ζημίες ή Ατυχήματα όταν, όπου απαιτείται, ο χειριστής δεν διατηρούσε οπτική 
επαφή με το drone, δεν κατέχει πτυχίο ή ειδική άδεια και όταν το drone, όπου 
απαιτείται, δεν έχει άδεια από την αρμόδια αρχή

•	 Ζημίες ή Ατυχήματα όταν η αερομεταφορά σχετίζεται με απαγορευμένες 
ουσίες ή εκρηκτικές ύλες ή που θα προκληθούν από μέθη ή χρήση ουσιών 
καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ποινικού αδικήματος

•	 Ζημίες ή Ατυχήματα όταν το drone πουληθεί ή κλαπεί
•	 Ζημίες ή Ατυχήματα όταν το drone ίπταται σε εσωτερικό χώρο
•	 Ζημίες στο ίδιο το drone ή σε τυχόν συμπληρωματικό εξοπλισμό του
•	 Ζημίες λόγω υπέρβασης των προδιαγραφών χρήσης ή λόγω παράλειψης 

τήρησης των μέτρων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία
•	 Ζημίες σε αντικείμενα του ασφαλισμένου ή που κατέχει ο ασφαλισμένος
•	 Ζημίες σε δάση, καλλιέργειες, αρχαιολογικά ευρήματα, σε χώρους πάρκινγκ 

και χώρους ψυχαγωγικών αιθουσών, εντός και περιμετρικά του αεροδρομίου
•	 Ζημίες που οφείλονται σε διαγωνισμούς/αθλητικές συναντήσεις ή κατά τη 

συμμετοχή σε αγώνες
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Πρόταση Ασφάλισης DRONES
Παρακαλούμε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις της αίτησης [ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 2]

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  //  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DRONES PRO.DRN.0223B [1/2]

1. Στοιχεία Συμβαλλόμενου - Λήπτη της Ασφάλισης
Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο ή Νομική Eπωνυμία Eπιχείρησης Ημ. Γεννησης

Επάγγελμα/Δραστηριότητα Είδος Επιχείρισης Χρόνια Λειτουργίας

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Γ.Ε.ΜΗ. Τηλέφωνο

Διεύθυνση (Οδός & Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη) E-mail

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ονοματεπώνυμο
Ώρες

πτήσης 
με drone

Εκπαίδευση Φορέας Αρ. Μητρώου Χειριστή

1. Ασφαλιζόμενος/Ιδιοκτήτης   ΝΑΙ     ΟΧΙ 

2. ΝΑΙ     ΟΧΙ 

3. ΝΑΙ     ΟΧΙ 

4. ΝΑΙ     ΟΧΙ 

5. ΝΑΙ     ΟΧΙ 

2. Στοιχεία Ασφαλιζόμενου - Ιδιοκτήτη Drone (σε περίπτωση που διαφέρουν από τα στοιχεία ιδιοκτήτη)

Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο ή Νομική Eπωνυμία Eπιχείρησης Ημ. Γεννησης

Επάγγελμα/Δραστηριότητα Είδος Επιχείρισης Χρόνια Λειτουργίας

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Γ.Ε.ΜΗ. Τηλέφωνο

Διεύθυνση (Οδός & Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη) E-mail

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ
1. Απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στο ειδικό μητρώο νηολόγησης;

2. Απαιτείται ειδική άδεια (έγκριση) από την ΥΠΑ;

3. Είστε μέλος κάποιου Συλλόγου/Συνδέσμου;

4. Το ασφαλιζόμενο drone θα πετάει λιγότερο από 500 ώρες ετησίως;

5. Πραγματοποιείτε πτήσεις σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής (BVLOS), Drone Swarms ή Drone Shows;

6. Προτείνετε να πραγματοποιήσετε εργασίες για Δημόσιες Αρχές (π.χ. υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης) ή για τον Στρατό;
Όπου ΝΑΙ, διευκρινίστε:

* Παρακαλούμε προσκομίστε αντίγραφο τιμολογίου ή απόδειξη

3. Στοιχεία ΣμηΕΑ (Drone)
Χρήση ΣμηΕΑ:         Ιδιωτική/Αναψυχή       Επαγγελματική 

Αρ. Μητρώου
ΣμηΕΑ

Αρ. Νηολογίου
ΣμηΕΑ

Περιγραφή
Επαγγ. Χρήσης:

Film & Media      Τοπογραφικές Έρευνες      Παρακολούθηση      Αναζήτηση & Διάσωση      Εκπαίδευση 
Διαχείριση καλλιεργειών      Διαχείριση καταστροφών      Security      Άλλο:

Κατηγορία ΣμηΕΑ Επισυνάπτονται:

Κατηγορία Α.      Ανοικτή CAT A0      Ανοικτή CAT A1      Ανοικτή CAT A2  Άδεια Επαγγελματικής Χρήσης (για επαγγελματικά) 

Κατηγορία Β.      Ειδική Κατηγορία 
Άδεια Πτητικής Λειτουργίας
Ειδική Άδεια (για εμπορικά)




Κατηγορία Γ.      Πιστοποιημένη Κατηγορία  Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 

Κατασκευαστής Μοντέλο Αρ. Πλαισίου Έτος Κατασκευής

Υλικό Βάρος Κινητήρες Πηγή Ενέργειας Αρ. Στροφείων Μέγιστη Μάζα Απογείωσης Αξία*

Τηλεχειρισμός:    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
Εμβέλεια
Τηλεχειρισμού

Χρήση με:
Οπτική Επαφή       με Επέκταση 

Εκτιμώμενες ώρες
πτήσης ΣμηΕΑ



INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  //  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DRONES PRO.DRN.0223B [2/2]

4. Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι - Καλύψεις
ΑΣΦΑλΙΖΟμΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑλΙΖΟμΕΝΑ ΚΕΦΑλΑΙΑ ανά γεγονός & ετησίως

Σωματικές Βλάβες, Θάνατος ή/και Υλικές Ζημίες

ΣΧΕΔΙΟ 1     ΣΧΕΔΙΟ 2 

Σωματικές Βλάβες 1.000.000€
Υλικές Ζημίες 150.000€

Ομαδικό Ατύχημα 1.000.000€
Ανώτατο Όριο Κάλυψης 1.000.000€

Ανώτατα Όρια Κάλυψης, εφόσον η ασφάλιση εμπίπτει στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ/ΥΠΑ/21860/1422/2016-ΦΕΚ3152/Β/30.09.2016 και υπό την προϋπόθεση ότι ο 
ιδιοκτήτης/χειριστής του ΣμηΕΑ συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην εν λόγω Απόφαση.

5. Έναρξη Ασφάλισης & Τρόποι Πληρωμής
ήμερομηνία Έναρξης:                                   (από 12:00 το μεσημέρι) Διάρκεια:        Ετήσια  τρόπος Πληρωμής:   Εφάπαξ

Ο Προτείνων και Δηλών Συνεργάτης Άμεσος Διανομέας

(Υπογραφή, Ημερομηνία & Ώρα)

Επωνυμία

(Κωδικός, Σφραγίδα, Υπογραφή)

Α.Φ.μ. Επωνυμία

(Κωδικός, Σφραγίδα, Υπογραφή)

Α.Φ.μ.

Α.Ε.μ. Α.Ε.μ.

9. Έκθεση Συνεργάτη (συμπληρώνεται από τον συνεργάτη)

Γνωρίζετε αρκετά τον προτεινόμενο προς ασφάλιση κίνδυνο;

Συνιστάτε αποδοχή της παρούσης προτάσεως;

Παρατηρήσεις που αφορούν τον προς ασφάλιση κίνδυνο και δεν καλύπτονται από τις ερωτήσεις της παρούσης προτάσεως

Πληροφορήσατε τον προτείνοντα την ασφάλιση για το συνολικό κόστος 
της παρούσης ασφαλίσεως και αν ΝΑΙ, για ποιο ποσό: ΝΑΙ       ΟΧΙ                Ποσό:

8. Προς την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
Δηλώνω ότι οι απαντήσεις μου είναι πλήρεις και ακριβείς και ότι δεν παρέλειψα περιστατικό ή στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει τον υπό εκτίμηση κίνδυνο από την Ασφαλιστική 
Εταιρία. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που δήλωσα, να εκδώσετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τον παραπάνω κίνδυνο. Συμφωνώ η ασφάλιση να ισχύει μετά την αποδοχή από την 
Εταιρία σας αυτής της πρότασης μου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης προηγουμένως των ασφαλίστρων. 
Η παραπάνω δήλωση μου ισχύει για κάθε ανανέωση της ασφαλίσεως, εκτός αν τροποποιηθεί με έγγραφο μου προς την Εταιρία. Γνωρίζω ότι στην ασφάλιση αυτή ισχύουν οι Γενικοί 
και Ειδικοί Όροι που μου παραδόθηκαν αλλά και των οποίων έλαβα γνώση διαβάζοντάς τους στην ιστοσελίδα της εταιρίας σας. Στους Όρους αυτούς περιλαμβάνονται και Εξαιρέσεις 
τις οποίες και αποδέχομαι. Με την παρούσα υποβάλλω αίτηση ασφάλισης που θα περιλαμβάνει όλους τους ανωτέρω Γενικούς και Ειδικούς Όρους ασφάλισης. Ανέγνωσα και 
ενημερώθηκα από το έντυπο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» που βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα σας για το πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί η Εταιρία και για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των 
δεδομένων (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού του σκοπού, φορητότητας και εναντίωσης) και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία τους.

Πόλη  .................................................................    ήμερομηνία ...........................................................      Υπογραφή του προτείνοντος την ασφάλιση/θέση

6. Προηγούμενες Ζημίες και Ασφαλίσεις
Ζημίες που έχετε πληρώσει τα τελευταία 5 χρόνια

Χρονολογία και είδος ζημιών Ποια αρμόδια αρχή είχε επιληφθεί;

Είχατε ασφαλιστεί 
για αυτές τις ζημίες;         ΝΑΙ       ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, σε ποια ασφαλιστική εταιρία, για ποιο ποσό και ποια αποζημίωση λάβατε;

Σας έχουν αρνηθεί στο παρελθόν πρότασή σας για ασφάλιση 
των παραπάνω κινδύνων ή σας έχουν ακυρώσει σχετική ασφάλισή σας; ΝΑΙ       ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, ποια ασφαλιστική εταιρία και πότε;

7. Άλλα Ασφαλιστήρια
Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια 
για τον ίδιο κίνδυνο;         ΝΑΙ       ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, αναφέρατε εταιρίες, ποσό και λήξη

Έχετε άλλα ασφαλιστήρια 
στην INTERLIFE; Αυτοκινήτου        Περιουσίας        Υγείας        Αστικής Ευθύνης        Άλλο:



ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚή
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου
57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099

ΑΘήΝΑ
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

ΚΡήτή
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 152, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410

info@interlife.gr 

www.interlife.gr

και στα Social Media:

INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
Έδρα: 14ο χλμ. E.O. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, T. 2310 499000, F. 2310 499099, info@interlife.gr, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 057606004000

 Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας!

Ασφάλιση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

DRONES


