Συνοπτική μνεία περιεχομένου Απόφασης 3/5/26.01.2011 της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΦΕΚ/Β΄/706/29.4.2011) σχετικής με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών και καταβολής Αποζημιώσεων
από Σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων
Η Απόφαση αυτή της ΤτΕ ισχύει από 1ης Δεκεμβρίου
2011 (Άρθρο 17 Απόφασης) και εφαρμόζεται από όλες τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης
αυτοκινήτου (Άρθρο 1 Απόφασης).
Σε εφαρμογή του Άρθρου 13 παρ. 2 της ανωτέρω
Απόφασης της ΤτΕ, το οποίο προβλέπει υποχρεωτική
συνοπτική μνεία του περιεχομένου της Απόφασης αυτής στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρατίθενται τα ακόλουθα:
Α. Οργανωτικές Υποχρεώσεις Ασφαλιστικής Επιχείρησης (Τήρηση Αρχείων & Στοιχείων)
1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα Αρχεία: α) σε έντυπη μορφή, Φάκελο
Ασφαλιστικής Περίπτωσης (Φ.Α.Π.) για κάθε ζημία, β) σε
ηλεκτρονική μορφή, Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικών
Περιπτώσεων (Α.Φ.Α.Π.) για όλους τους σχηματιζόμενους
Φ.Α.Π., όπου θα καταχωρείται / σαρώνεται το σύνολο των
εγγράφων που περιέχει ο κάθε έντυπος Φ.Α.Π., και γ) σε

ηλεκτρονική μορφή, Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων

σχετικά με την πορεία όλων των Φ.Α.Π., στοιχείων τα οποία η
ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται επίσης να υποβάλλει, σε
τακτά – οριζόμενα στην Απόφαση – χρονικά διαστήματα στην
ΤτΕ. Στην Απόφαση ορίζεται συγκεκριμένα το περιεχόμενο και
ο τρόπος τήρησης των ανωτέρω Αρχείων από την
ασφαλιστική επιχείρηση. (Άρθρα 3,4,5,7 και 8 και Παράρτημα

ΙΙ Απόφασης)

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να χορηγεί στον
ασφαλισμένο της ή στο ζημιωθέντα Αποδείξεις Παράδοσης
και Παραλαβής Εγγράφων. Ελάχιστο περιεχόμενο των
Αποδείξεων Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφων αποτελεί ο
αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης αντιστοιχών σε
ηλεκτρονικά τηρούμενο ειδικό πρωτόκολλο, η απεικόνιση του
σήματος και της επωνυμίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η
αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας
του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή
του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε
και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής
του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή
του παραλαβόντος υπαλλήλου.
Με
Απόδειξη
Παράδοσης
–
Παραλαβής
Εγγράφου
εξομοιώνονται: α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. με την υπογραφή
υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή
συστημένης επιστολής, β) το αποδεικτικό τηλεομοιοτυπίας
στον αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί από την ασφαλιστική
επιχείρηση στην ΤτΕ, και γ) η έκθεση επίδοσης δικαστικού
επιμελητή. (Άρθρο 6 Απόφασης)
Β. Ρυθμίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Διακανονισμού
Ζημιών
1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 6 παρ.6 του π.δ 237/1986, να υποβάλλει προς το
ζημιωθέντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσης του, είτε α)
αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που
η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημία έχει αποτιμηθεί, είτε
β) αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των σημείων
που περιέχονται στην Αίτηση Αποζημίωσης, στην περίπτωση
που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί
σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί
πλήρως. (Άρθρο 9 Απόφασης)
2. Με την Απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο της
Αίτησης Αποζημίωσης του ζημιωθέντα προς την
ασφαλιστική
επιχείρηση.
Η
ασφαλιστική
επιχείρηση
υποχρεούται να παραδώσει στον ασφαλισμένο μαζί με το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο έντυπο Δήλωσης Τροχαίου

Ατυχήματος και έντυπο Αίτησης Αποζημίωσης (Άρθρο 13
Απόφασης). Με την Αίτηση Αποζημίωσης του ο
ζημιωθείς υποχρεούται να δηλώσει στην ασφαλιστική
επιχείρηση, μεταξύ άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το
όχημα
του,
προκειμένου
να
διενεργηθεί
πραγματογνωμοσύνη επί των ζημιών αυτού.
Οι Δηλώσεις Ατυχήματος του ασφαλισμένου και οι
Αιτήσεις Αποζημίωσης του ζημιωθέντος υποβάλλονται
είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ασφαλιστικής
επιχείρησης, είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπίας, είτε με
συστημένη επιστολή, εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της
υπογραφής είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως στα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την
ασφαλιστική επιχείρηση για το σκοπό αυτό. Τα ονόματα

των εξουσιοδοτηθέντων προσώπων γνωστοποιούνται στην ΤτΕ. Σε περίπτωση παραλαβής εγγράφων

από τρίτα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την
ασφαλιστική εταιρία για το σκοπό αυτό, τα πρόσωπα
αυτά χορηγούν στον ασφαλισμένο ή στον ζημιωθέντα
Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφου, η οποία
δεν απαιτείται να φέρει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της
ασφαλιστικής επιχείρησης. (Άρθρο 10,15 και Παράρτημα

Ι Απόφασης – Έγγραφο ΤτΕ με ΑΠ1228/25.7.2011)

3. Εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι
Πραγματογνωμοσύνη επί
απαιτείται,
διενεργεί
υλικών ζημιών εντός 15 ημερών, εάν το ατύχημα
συνέβη στην Ελλάδα και εντός 25 ημερών, κατά κανόνα,
εάν συνέβη στο εξωτερικό. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν
από την ημερομηνία που υποβάλλεται στην ασφαλιστική
επιχείρηση η Αίτηση Αποζημίωσης του ζημιωθέντος, στην
οποία ο τελευταίος θα πρέπει να αναγράφει, μεταξύ
άλλων, και τον τόπο όπου βρίσκεται το όχημα του.

(Άρθρο 11 και Παράρτημα Ι Απόφασης)
4. Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής

επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το
ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα
ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, τον χρόνο και
τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της
αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας.
5. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά
αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα
ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια
αποκατάσταση ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής
συμφωνίας των μερών. (Άρθρο 12 Απόφασης)
6. Οι ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα
δικαιούνται να παραλαμβάνουν από το περιεχόμενο του
σχηματισθέντος Φ.Α.Π. αντίγραφα, με αίτησή τους που
καταχωρείται στο Φ.Α.Π., με ταυτόχρονη χορήγηση
απόδειξης παράδοσης και παραλαβής και με δική τους
δαπάνη, με την επιφύλαξη ωστόσο των διατάξεων

του ν. 2472/1997 περί Προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. (Άρθρο 14 Απόφασης)

7. Για την παράβαση των διατάξεων της Απόφασης
προβλέπεται η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 120
παρ.3 του ν.δ. 400/1970. (Άρθρο 16 Απόφασης)

