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Σε συνέχεια τη̋ υπ’αριθμ. 6/2016 εγκυκλίου μα̋ η τιμολόγηση Αστική̋ Ευθύνη̋ από τη 
λειτουργία και χρήση ΣΜηΕΑ (drone) διαμορφώνεται ω̋ εξή̋:  

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΜηΕΑ - 

DRONE (ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) 

ΣΧΕΔΙΟ Ι – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ  

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του λήπτη τη̋ ασφάλιση̋ για σωματικέ̋ βλάβε̋ και/ή υλικέ̋ 

ζημιέ̋ που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτου̋ εξ υπαιτιότητό̋ του από τη λειτουργία και 

χρήση του ΣμηΕΑ (DRONE) σύμφωνα με το νέο κανονισμό τη̋ Υπηρεσία̋ Πολιτική̋ 

Αεροπορία̋ για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (αριθμ. 

Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχο̋ Β΄/30.09.2016).  

Η κάλυψη δίδεται μόνον σε ΣμηΕΑ (drones) με μέγιστη μάζα αεροσκάφου̋ κατά την 

απογείωση έω̋ 25 κιλά. 

Λήπτη̋ τη̋ Ασφάλιση̋ 

Ο Εκμεταλλευόμενο̋ /Ιδιοκτήτη̋/ Χειριστή̋ ΣμηΕΑ (drone) ιδιώτη̋ ή επαγγελματία̋  

Δ/νση κινδύνου  

Διάφορε̋ τοποθεσίε̋ εντό̋ Ελλάδα̋  

 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ /ΑΝΑ DRONE * 

Σωματικέ̋ βλάβε̋ (μεμον.ατύχημα) μέχρι ...........................................................€ 1.000.000 

Σωματικέ̋ βλάβε̋ (ομαδ.ατύχημα) μέχρι .............................................................€ 1.000.000 

Υλικέ̋ ζημιέ̋ κατ' ατύχημα μέχρι ................................................................................................€   150.000 

Ανώτατη ευθύνη τη̋ εταιρεία̋ κατ’ έτο̋................................................................€ 1.000.000 

* Τα όρια αυτά δίδονται και σε drone που χρησιμοποιούνται για ερασιτεχνική χρήση 

εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλιζόμενο̋,  με τα ίδια ασφάλιστρα.  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  

Για απαλλαγή ανά απαίτηση 1.000€: 

1. Για ΣμηΕΑ τη̋ Ανοικτή̋ κατηγορία̋, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 

330,00€ ανά ΣμηΕΑ /drone 

2. Για ΣμηΕΑ τη̋ Ειδική̋ κατηγορία̋, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 

415,00€ ανά ΣμηΕΑ /drone 

3. Για ΣμηΕΑ τη̋ Πιστοποιημένη̋ κατηγορία̋, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται 

σε 500,00€ ανά ΣμηΕΑ /drone  

Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται όλε̋ οι νόμιμε̋ επιβαρύνσει̋. 

Για απαλλαγή ανά απαίτηση 2.000€ 

1. Για ΣμηΕΑ τη̋ Ανοικτή̋ κατηγορία̋, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 

280,00€ ανά ΣμηΕΑ /drone 

2. Για ΣμηΕΑ τη̋ Ειδική̋ κατηγορία̋, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 

365,00€ ανά ΣμηΕΑ /drone  

3. Για ΣμηΕΑ τη̋ Πιστοποιημένη̋ κατηγορία̋, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται 

σε 450,00€ ανά ΣμηΕΑ /drone  

Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται όλε̋ οι νόμιμε̋ επιβαρύνσει̋. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ   

Αφορά ΣμηΕΑ (drones) που χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική χρήση και συγκεκριμένα: 

drones με μέγιστη μάζα αεροσκάφου̋ κατά την απογείωση κάτω των 4 κιλών που ανήκουν 

στην ανοικτή κατηγορία και συγκεκριμένα στι̋  υποκατηγορίε̋ CAT Α0 & CAT A1. 

 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ DRONE  

 

Σωματικέ̋ βλάβε̋ (μεμον.ατύχημα) μέχρι ........................................................... 10.000€ 

Σωματικέ̋ βλάβε̋ (ομαδ.ατύχημα) μέχρι ............................................................. 20.000€ 

Υλικέ̋ ζημιέ̋ κατ' ατύχημα μέχρι ................................................................................................ 5.000€ 

Ανώτατη ευθύνη τη̋ εταιρεία̋ κατ’ έτο̋......................................................................... 50.000€ 

Απαλλαγή: 300€ ανά υλική ζημιά 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ 

 

· Για αξία ΣμηΕΑ (drone) μέχρι 1.000€ 

Τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε ευρώ 80,00 ανά ΣμηΕΑ (drone).  

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλε̋ οι νόμιμε̋ επιβαρύνσει̋. 

 

· Για αξία ΣμηΕΑ (drone) από 1.000€ μέχρι 3.000€.  

Τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε ευρώ 140,00 ανά ΣμηΕΑ (drone).  

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλε̋ οι νόμιμε̋ επιβαρύνσει̋. 

 

· Για αξία ΣμηΕΑ (drone) από 3.000€ και άνω.  

Τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε ευρώ 190,00 ανά ΣμηΕΑ (drone).  

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλε̋ οι νόμιμε̋ επιβαρύνσει̋. 

 


