
                                                                         
 
 
Συνοπτική μνεία περιεχομένου 87/5.4.2016 πράξης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (Σχετικής 
με τη Διαδικασία Διακανονισμού και καταβολής Αποζημιώσεων από Σύμβαση Ιδιωτικής 
Ασφάλισης για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων, 
δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ/Β' 1050/14.4.2016). 
 
Η Απόφαση αυτή της ΤτΕ ισχύει από 14ης Απριλίου 2016 και εφαρμόζεται από όλες τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, καθώς και από τις 
επιχειρήσειςμε έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. / ΕΟΧ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου (Άρθρο 1 Απόφασης). 
Σε εφαρμογή του Άρθρου 7 παρ. 2 της ανωτέρω Απόφασης της ΤτΕ, το οποίο προβλέπει 
υποχρεωτική συνοπτική μνεία του περιεχομένου της Απόφασης αυτής στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, παρατίθενται τα ακόλουθα: 
 
1. Η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει κάθε επιμέλεια για τον άμεσο διακανονισμό των ζημιών 
από τροχαία ατυχήματα ώστε εντός τρίμηνης προθεσμίας, σε περίπτωση που ευθύνη δεν 
αμφισβητείται και η ζημία έχει αποτιμηθεί να υποβάλει εγγράφως αιτιολογημένη προσφορά 
αποζημίωσης, ενώ, σε περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί 
σαφώς ή η ζημία δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως, να υποβάλει εγγράφως αιτιολογημένη απάντηση επί 
των σημείων που περιέχονται στην αίτηση του δικαιούχου αποζημίωσης. 
 
2. Κατά την αποτίμηση της ζημίας η ασφαλιστική επιχείρηση, πέραν της δήλωσης του 
ασφαλισμένου λαμβάνει υπόψη της και συνεκτιμά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν στη 
διάθεσή της, όπως πραγματογνωμοσύνες, τιμολόγια, εκτιμήσεις κ.λπ. 
 
3. Η αίτηση αποζημίωσης, κατά το άρθρο 6 § 6 του π.δ. 237/1986 όπως ισχύει, μπορεί να υποβληθεί 
προς την ασφαλιστική επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο (επιστολή, fax, email, sms). Στην 
περίπτωση που υποβάλλεται ιδιοχείρως οι εκπρόσωποι της επιχείρησης υποχρεούνται να χορηγούν 
απόδειξη παράδοσης - παραλαβής, η οποία περιέχει την επωνυμία της επιχείρησης, τα στοιχεία του 
ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, την περιγραφή του είδους του εγγράφου που 
παραδόθηκε, την ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του 
παραλαβόντος προσώπου. 
 
4. Η πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών διενεργείται εντός προθεσμίας 15 ημερών (αν το 
ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα) και εντός 25 ημερών (αν το ατύχημα συνέβη στο εξωτερικό), 
από την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία ο τόπος επιθεώρησης του οχήματος. 
 
5. Η Εταιρεία υποβάλει προς το ζημιωθέν πρόσωπο προσφορά αποζημίωσης, κατά το άρθρο 6 § 6 
περ. α’ του π.δ. 237/86, το ελάχιστο περιεχόμενο της οποίας είναι το προσφερόμενο ποσό καθώς 
και ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του ποσού. Ο χρόνος πληρωμής δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την προσφορά του ποσού. 
 
6. Ο ασφαλισμένος και το ζημιωθέν πρόσωπο δικαιούνται να λαμβάνουν σφραγισμένα αντίγραφα 
όλων των εγγράφων που τηρεί η εταιρεία σχετικά με το ατύχημα στο οποίο 
εμπλέκονται 
 


