
Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;
Όσες από τις παρακάτω καλύψεις που παρέχονται προαιρετικά με το προϊόν αυτό, δεν επιλεχτούν:

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Πλοία αναψυχής

Θάνατος ή Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων 
150.000,00€ ανά πρόσωπο και 700.000,00€ ανά συμβάν και 
2.100.000€ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης   

Υλικές Ζημιές επιβαινόντων και τρίτων  150.000,00€ ανά 
συμβάν και 450.000,00€ συνολικά για όλη την περίοδο 
ασφάλισης   

Θαλάσσια Ρύπανση 150.000,00€ ανά συμβάν και  450.000,00€ 
συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης 

Τουριστικά επαγγελματικά ημερόπλοια

Θάνατος ή Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων 
150.000€ ανά πρόσωπο και 1.500.000€ ανά συμβάν και 
4.500.000 € συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης   

Υλικές Ζημιές επιβαινόντων και τρίτων 150.000,00€ ανά 

συμβάν και  450.000,00€ συνολικά για όλη την περίοδο 
ασφάλισης   

Θαλάσσια Ρύπανση 150.000,00€ ανά συμβάν και  450.000,00€ 
συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης

Βασική κάλυψη Ιδίων Ζημιών Σκάφους  
(ενδεικτικά: Κίνδυνοι της θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή άλλων 
πλεύσιμων υδάτων, πυρκαγιά, έκρηξη, εκβολή, πειρατεία, 
πρόσκρουση με εγκαταστάσεις λιμανιού ή αποβάθρας, με 
μεταφορικά μέσα της ξηράς ή αεροσκάφη ή παρόμοια αντικείμενα, 
σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνός, ατυχήματα κατά τη 
φορτοεκφόρτωση ή διακίνηση εφοδίων, συνέργων, εξοπλισμού, 
μηχανημάτων ή καυσίμων, κακόβουλες πράξεις τρίτων, κλοπή 
του σκάφους, λέμβων, εξωλέμβιων μηχανών, έξοδα επιθεώρησης 
υφάλων μετά από προσάραξη, έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής και 
ναυαγιαίρεσης, αμέλεια πληρώματος)

Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Ασφαλιστική Εταιρία: ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ       

Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για την ασφάλιση, παρέχονται στην Προσφορά Ασφάλισης, στην Αίτηση Ασφάλισης και στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφαλίζεται η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζομένου προς τρίτους, για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και θαλάσσια ρύπανση από 
αιφνίδιο, τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός κατά την εκτέλεση πλόων, κατά τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία.

Aσφαλίζονται, επίσης, οι υλικές ζημιές στο ίδιο το σκάφος, όταν βρίσκεται σε υπηρεσία στη θάλασσα ή σε κλειστά ύδατα ή εντός λιμένα, σε αποβάθρες, 
σε μαρίνες, σε ναυπηγικές κλίνες, εσχάρες, πλωτές δεξαμενές, ή πάνω σε ξηρό ή λασπώδες έδαφος ή στην τοποθεσία αποθήκευσής του στην ξηρά, όταν 
βοηθά και ρυμουλκεί πλοία ή μικρά σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ βρίσκεται παροπλισμένο εκτός ενεργού υπηρεσίας, ενώ μετακινείται στο 
ναυπηγείο ή στη μαρίνα για τη σύνηθες συντήρηση ή κατά τη διάρκεια επιθεώρησης.

Προϊόν: NAV 1 & NAV 2

Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια, εγκληματική ή παράνομη 
ενέργεια του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης ή 
των προσώπων που συνοικούν με αυτούς ή των νομίμων 
αντιπροσώπων/εκπροσώπων τους ή των προστηθέντων από 
αυτούς.
Από πρόσωπο που επιλαμβάνεται του ασφαλισμένου σκάφους 
ενόσω τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος, φαρμάκων ή 
τοξικών ουσιών.

Ζημιά ή απώλεια χρημάτων, τίτλων, χρεογράφων, αξιόγραφων, 
επιταγών, συναλλαγματικών, τιμαλφών, έργων τέχνης και 
αντικειμένων αξίας, φορητών υπολογιστών, συσκευών 
PDA, Smartphones, αποσκευών, και οποιoνδήποτε άλλων 
προσωπικών ειδών που δεν αναγράφονται ως ασφαλισμένα στο 
ασφαλιστήριο.
Από συμμετοχή σε επίσημους ή μη αγώνες ή σε σχετικές 
δοκιμαστικές διαδρομές ή συναγωνισμούς.

Βασικές Καλύψεις

Αυτή η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές ή απώλειες που έχουν προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα 
παρακάτω γεγονότα:

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από/προς σκιέρ 
Ασφάλιση ολικής κλοπής τρέιλερ 
Ασφάλιση προσωπικών αντικειμένων
Ασφάλιση μηχανικών βλαβών
Πτώση εξωλέμβιας μηχανής
Ζημιές σε άξονα, προπέλα, πηδάλιο, στήριγμα ελικοφόρου άξονα

Ασφάλιση κατά κινδύνων πτώσης/ανατροπής
Ασφάλιση σκαφών κατά τη διαμετακόμιση
Ασφάλιση κατά κινδύνων πολέμου και απεργιών
Κάλυψη ζημιών του σκάφους από τη συμμετοχή σε ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες



Πού είμαι καλυμμένος;
 Στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•   Η ειλικρινής, συνεπής και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης.

•  Η μέριμνά σας για την εμπρόθεσμη ανανέωση της ασφαλιστικής σας σύμβασης. 

•  H έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρίας για κάθε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση.

•  Η άμεση αναγγελία κάθε ζημιάς και η προσκόμιση κάθε σχετικού στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία σε περίπτωση αιτήματος 
αποζημίωσης.

Πότε και πώς πληρώνω;
Για την απρόσκοπτη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβάλλονται έως και την ημερομηνία που αυτά είναι 
απαιτητά, με τους εξής τρόπους:

•   Ηλεκτρονικά μέσω του pay.minetta.gr με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με δυνατότητα άτοκων δόσεων.

•   Στα ταμεία των γραφείων της Εταιρίας.

•   Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

•   Στον -συνεργαζόμενο με την ΜΙΝΕΤΤΑ- ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, με την 
προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας  γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρία, είτε στα γραφεία της είτε στον, 
συνεργαζόμενο με αυτήν, ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης ή μεταφοράς του σκάφους 
με οποιονδήποτε τρόπο ή ενώ βρίσκεται στην ξηρά ή επί 
οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου.
Όταν το σκάφος χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτή που 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και στην άδεια λεμβολόγησης ή 
νηολόγησής του.
Όταν το σκάφος μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέρα από το 
επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που αναγράφεται στην άδεια 
λεμβολόγησης ή νηολόγησής του.
Κατά τη διάρκεια ανάμειξης, εμπλοκής ή συμμετοχής του 
ασφαλισμένου σκάφους σε  υποβρύχιες δραστηριότητες 
(λ.χ. υποβρύχιες έρευνες ή εργασίες, υποβρύχια αλιεία, 
φωτογράφηση κλπ), είτε με την ιδιότητα σκάφους υποστήριξης 
επιφανείας, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή ρόλο.
Όταν το ασφαλισμένο σκάφος συμμετέχει σε εγκληματικές 
πράξεις ή παράνομες δραστηριότητες ή καταδιώκεται από 
τις Αρχές και οδηγείται από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον 
ασφαλισμένο ή από πρόσωπα στα οποία έχει επιτραπεί από τον 
λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο η οδήγηση του σκάφους.
Από αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά ή χρήση 
επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε  
είδους εκρηκτικών υλών, τοξικών αερίων ή ουσιών.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας/χρήσης του ασφαλισμένου 
σκάφους για εκμάθηση θαλασσίων σπορ.
Από μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ή/και 
αφερεγγυότητα του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης ή 
των συνεργατών ή των προστηθέντων τους.

Κατά την διάρκεια μόνιμης ή πρόσκαιρης αφαίρεσης της 
κατοχής του ασφαλισμένου σκάφους λόγω κατάσχεσης, 
επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη 
διοικητική αρχή.
Από αμίαντο ή παράγωγα αυτού ή υλικά ή προϊόντα που 
περιέχουν αμίαντο, σε οποιαδήποτε μορφή ή περιεκτικότητα.
Από κλοπή που δεν αποδεικνύεται ότι προήλθε μετά από 
διάρρηξη του σκάφους ή/και του τόπου φύλαξης ή/και 
επισκευής του ή από βίαιη απόσπαση.
Από φυσιολογική φθορά ή/και σταδιακή επιδείνωση λόγω 
υγρασίας, θαλάσσιας ζωής, όσμωσης, σκουριάς, διάβρωσης, 
ηλεκτρόλυσης.
Από μηχανικές, μηχανολογικές ή/και ηλεκτρονικές 
απορρυθμίσεις, εκτός αν οφείλονται στην επέλευση 
καλυπτόμενου κινδύνου.
Από την κυριότητα, συντήρηση ή εκμετάλλευση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, λιμένα, ναυπηγείου.
Αποθετικές ζημιές οποιασδήποτε μορφής.
Ζημιές που οφείλονται σε ελαττώματα του σκάφους για τα οποία 
υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής του σκάφους (αστική ευθύνη 
προϊόντος).
Πρόστιμα οποιασδήποτε αιτιολογίας ή προέλευσης.
Από διαταγή οποιασδήποτε Αρχής.
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