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Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

Πορεία στην ασφάλεια



Καλύψεις Ασφαλιστικών Προγραμμάτων

Η Άμεση Ιατρική Βοήθεια για τους επιβαίνοντες παρέχεται 
δωρεάν σε σκάφη ιδιωτικής αναψυχής και περιλαμβάνει:

• Yγειονομική μεταφορά με ελικόπτερο ή ασθενοφόρο σε περίπτωση 
τραυματισμού ή αιφνίδιας ασθένειας.

• Παροχή συμβουλών από συνεργάτες ιατρούς 

✓ Καλέστε στη Γραμμή Υγείας 1010, 
από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο 
στην Ελλάδα

 

✓ στο 210 94 61 999 από το εξωτερικό
 

✓ στο 6932 237 000, σε περίπτωση 
βλάβης του OTE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Basic Classic Extra Total

Αστική ευθύνη προς Τρίτους (σύμφωνα με το Ν.4256/2014)

Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη

Πυρκαγιά

Έκρηξη

Kλοπή (ολική και μερική)

Κακόβουλη Βλάβη

Κινδύνους της θάλασσας (π.χ. βύθιση, πρόσκρουση, 
προσάραξη κ.τ.λ.)

Αμέλεια χειριστή

Επιθαλάσσια αρωγή ή/και ρυμούλκηση

Άμεση Ιατρική Βοήθεια (μόνο ιδιωτικής αναψυχής)

Ίδιες ζημιές του σκάφους κατά τη διάρκεια της οδικής του 
μεταφοράς

Κλοπή Τrailer μαζί με το σκάφος για αξία έως €3.000

Κάλυψη προσωπικών αντικειμένων έως συνολική αξία €1.500

Zημιά του συστήματος πρόωσης και πηδαλιουχίας 
(προπέλα, ελικοφόρος άξονας, πηδάλιο ή πόδι μηχανής) 
από πρόσκρουση σε επιπλέοντα, ημιβυθισμένα ή βυθισμένα 
αντικείμενα ή τον βυθό (για σκάφη με ταχύτητα άνω των 
17 knots)
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Προγράμματα Classic, Extra & Total 
Πολύπλευρη ασφαλιστική προστασία

Για εσάς που επιθυμείτε πλήρη και πολύπλευρη προστασία για 
το σκάφος σας, τα προγράμματα Classic, Extra & Total παρέχoυν 
ολοκληρωμένη κάλυψη και το βαθμό προστασίας που θέλετε, για 
εσάς και για τους επιβάτες σας.

Επιλογές καλύψεων:

• Aσφάλεια αστικής ευθύνης, καλύπτοντας τον ασφαλισμένο για 
ζημιά που θα προκαλέσει με το σκάφος του σε τρίτους ή και τους 
επιβαίνοντες.

• Aσφάλεια σκάφους, προσφέροντας κάλυψη για ζημιές που 
απειλούν το δικό σας σκάφος (κλοπή, βύθιση, φωτιά, κ.λπ.).

• Ιατρική βοήθεια για τους επιβαίνοντες, με τη μοναδική υποδομή 
της INTERAMERICAN σε σκάφη ιδιωτικής αναψυχής.

• Nομική προστασία, καλύπτοντας τα έξοδα που απαιτούνται για 
τη νομική προστασία των συμφερόντων σας που σχετίζονται με το 
σκάφος σας.

Ταξιδέψτε με σιγουριά 
μαζί με την INTERAMERICAN

Το σκάφος είναι ένας τρόπος ζωής που σας δίνει μία μοναδική ποιότητα 
ζωής και αίσθηση ελευθερίας. Η INTERAMERICAN σας προσφέρει τη 
δυνατότητα να το χαρείτε με ασφάλεια, με σύγχρονα ασφαλιστικά 
προγράμματα, που σας εξασφαλίζουν την προστασία που χρειάζεστε.  

1 Με τα προγράμματα Classic, Extra & Total, η INTERAMERICAN σας 
παρέχει ολοκληρωμένη προστασία, με 3 συνδυασμούς καλύψεων, 
που σας εξασφαλίζουν όχι μόνο για αυτά που ο νόμος ορίζει, αλλά και 
για όλα όσα εσείς θεωρείτε απαραίτητα. 

2 Με το πρόγραμμα Basic Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Σκαφών 
Αναψυχής ασφαλίζει το σκάφος σας με μοναδικό κριτήριο το  
μήκος του.

Τα προγράμματα Classic, Extra & Total προσφέρονται 
πλέον για ιδιωτικά σκάφη αναψυχής αλλά και για 
επαγγελματικά σκάφη με μόνιμο πλήρωμα.



Η INTERAMERICAN 

σας εξασφαλίζει με αξιοπιστία, 

κύρος και με την υποστήριξη 

του Ομίλου ACHMEA, ενός 

από τους μεγαλύτερους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς 

στην Ευρώπη



Πρόγραμμα BASIC: Ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης  Σκαφών Αναψυχής
Μόνο η INTERAMERICAN  
ασφαλίζει το σκάφος σας  
με μόνο  ένα κριτήριο…  
το μήκος του

Αλλάζοντας τα δεδομένα στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης,  
η INTERAMERICAN με το πρόγραμμα BASIC ασφαλίζει το σκάφος 
σας με αυξημένα όρια ευθύνης, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία, 
απλές διαδικασίες και ακόμα πιο οικονομικά ασφάλιστρα. 
Κριτήριο τιμολόγησης το μήκος του: Για παράδειγμα, το κόστος 
είναι 18 ευρώ το μέτρο, για σκάφη ιδιωτικής αναψυχής μέχρι 
14 μέτρα, χωρίς όμως να ξεπερνάει τα 200 ευρώ συνολικά.

     Το πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής 
σας καλύπτει με:

• Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων έως €50.000 ανά  
   άτομο και €500.000 ανά συμβάν

• Yλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων έως €150.000

• Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως €150.000

• Συνολική κάλυψη ευθύνης έως €800.000

     Περιλαμβάνει δωρεάν κάλυψη Νομικής Προστασίας 

     Αποζημιώνει από το πρώτο ευρώ, χωρίς απαλλασσόμενο  
ποσό και χωρίς δική σας συμμετοχή

€18
το μέτρο  

για ιδιωτικά  
σκάφη

Για τη μετακίνηση και την κυκλοφορία του σκάφους 
σας, η κάλυψη της Aστικής σας Eυθύνης προς τρίτους 
και επιβαίνοντες είναι υποχρεωτική, σύμφωνα 
με το Ν.4256/2014.
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Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών:
Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008

Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr

Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr
LinkedIn.com/company/interamerican

Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια


