
Γραφικοί κολπίσκοι, χερσόνησοι, ερημικές παραλίες, αλλά και νησάκια κάθε καλοκαίρι – αλλά και χειμώνα για τους 
πιο τολμηρούς – είναι οι αγαπημένοι μας προορισμοί, προκειμένου να ξεφύγουμε από τους ρυθμούς της πόλης.
Να ησυχάσουμε, να κολυμπήσουμε και να ψαρέψουμε. Να κάνουμε το διάλειμμα που έχουμε ανάγκη με τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα, για να επιστρέψουμε δριμύτεροι στο έργο της καθημερινότητάς μας. 

Προκειμένου όμως να «σαλπάρουμε» με ασφάλεια, πρέπει να έχουμε φροντίσει για τα απαραίτητα.
Να ακολουθούμε κατά γράμμα τους κανόνες της θάλασσας, να φέρουμε τον ειδικό εξοπλισμό και, αν χειριζόμαστε 
εμείς το σκάφος, να έχουμε αναπτύξει την κατάλληλη ναυτοσύνη. Να έχουμε εκπαιδευτεί για όλα τα πιθανά σενάρια. 
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το νόμο 4256 ΦΕΚ 92/14-4-2014, πρέπει να έχουμε και το κατάλληλο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Είτε πρόκειται για μηχανοκίνητο ή και ταχύπλοο, είτε για ιστιοπλοϊκό, για χρήση 
προσωπική ή και επαγγελματική, πρέπει να έχουμε φροντίσει για την ασφάλισή του. 

Γιατί;

Διότι, όπως και στην περίπτωση της ασφάλισης οχημάτων, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σκάφους εγγυάται ότι σε 
περίπτωση λάθος χειρισμού του σκάφους ή ατυχήματος εν πλω ή κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού, το οποίο θα 
προξενήσει σωματική βλάβη σε τρίτους ή και επιβάτες του σκάφους ή υλική ζημιά, θα αποζημιώσει τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα για την αστική ευθύνη του.
Επιπλέον, υπάρχει και η πρόσθετη παροχή νομικής προστασίας, η οποίο ενεργοποιείται για τους ίδιους λόγους και 
καλύπτει δικαστικά έξοδα και νομικές διαδικασίες, σε περίπτωση που είτε εμπλακούμε σε ατύχημα με δική μας 
υπαιτιότητα είτε μας προκαλέσουν ζημιά και ο υπεύθυνος δεν αποδέχεται τις ευθύνες του.  

Συμπληρωματικά, μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σκάφους αναψυχής μπορούμε να ασφαλίσουμε μια 
σειρά από πιθανές ζημιές –όπως μηχανικές βλάβες, την ανέλκυση και καθέλκυση του σκάφους, την πτώση της 
εξωλέμβιας μηχανής στη θάλασσα και τη ζημιά στον άξονα και την προπέλα από πρόσκρουση. 

Συνοψίζοντας, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σκάφους αναψυχής προστατεύει την επένδυσή μας για ελεύθερη 
μετακίνηση κυρίως στις ελληνικές θάλασσες. Για ταξίδια χωρίς «φουρτούνες» που θα μας κάνουν να νιώσουμε 
ακόμα πιο σίγουροι και ασφαλείς. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα της ERGO Ασφαλιστική
που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας ανάγκες, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Φροντίδα Πελάτη
στο τηλέφωνο 210 3705325 ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή. 

Ασφάλιση Σκαφών.
“Σαλπάρουμε”
με ασφάλεια και ναυτοσύνη.
Ζούµε στη χώρα των σχεδόν 6.000 νησιών και βραχονησίδων,
η οποία µάλιστα καταλαµβάνει την 11  θέση παγκοσµίως
σε ό,τι αφορά το µήκος της ακτογραµµής της.
Μια απίστευτα υψηλή θέση, ειδικά αν αναλογιστούµε
ότι συγκρινόµαστε µε τις υπόλοιπες χώρες της δεκάδας
 – όπως η Κίνα, η Νέα Ζηλανδία και η Αµερική.
Ένα ποικιλόµορφο έδαφος που το καθιστά έναν
από τους ιδανικότερους προορισµούς παγκοσµίως
για ταξίδια αναψυχής µε σκάφος.
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