
 

 

 
 

Τί πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; 

Ένα τροχαίο ατύχημα είναι πάντα ένα δυσάρεστο γεγονός. 
Με τη ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κερδίζετε χρόνο και χρήμα αποκαθιστώντας τις υλικές ζημιές 

του αυτοκινήτου σας 
άμεσα και κυρίως χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες! 

 (Ακολουθήστε τα παρακάτω 555  απλά βήματα) 
 

555   ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ .ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ 

ΒΗΜΑ   111   
ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

Καλέσετε την ειδική υπηρεσία για τους ασφαλισμένους της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, τη Φροντίδα Ατυχήματος στο 18189 (επιλογή 1.1), 24 
ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. 

Ειδικός συνεργάτης μας έρχεται ΔΩΡΕΑΝ στον τόπο του ατυχήματος 
όπου: 

• Καταγράφει τις συνθήκες του ατυχήματος 

• Φωτογραφίζει τα εμπλεκόμενα οχήματα 

• Συντάσσει πρόχειρο σχεδιάγραμμα 

• Συγκεντρώνει στοιχεία μαρτύρων 

• Σας βοηθάει στην επιτόπια συμπλήρωση του εντύπου του 
Φιλικού Διακανονισμού ή της Δήλωσης Ατυχήματος 
ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αναγγελίας και δήλωσης του 
ατυχήματος. Με τη συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού 
Διακανονισμού η διαδικασία αποζημίωσης ξεκινά άμεσα, 
χωρίς τη 7ημερη αναμονή για απάντηση της εταιρίας του 
άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα. 

ΒΗΜΑ  222 

ΜΜΕΕΤΤΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗ  

((ΡΡΥΥΜΜΟΟΥΥΛΛΚΚΗΗΣΣΗΗ))  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ 

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματός σας λόγω ατυχήματος, ο 
συνεργάτης της Φροντίδας Ατυχήματος, θα ειδοποιήσει και για τη 
ρυμούλκηση-μετακίνηση του οχήματός σας σε τοπικό συνεργείο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συμβόλαιό σας να διαθέτει την 
κάλυψη Τοπικής Ρυμούλκησης συνεπεία ατυχήματος ή την κάλυψη 
Οδικής Βοήθειας. 

Επιλέξτε τη μεταφορά του οχήματός σας σε ένα από τα 
Συνεργαζόμενα Συνεργεία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, και 
επωφεληθείτε μεταξύ άλλων από: 

• την απευθείας καταβολή των εξόδων επισκευής του 
αυτοκινήτου σας από την ίδια την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στην 
περίπτωση που η ζημιά καλύπτεται από το Συμβόλαιό σας 

• την εξασφαλισμένη ποιότητα επισκευής 

• την ταχύτητα επισκευής 

• καινούρια ανταλλακτικά για αυτοκίνητα μέχρι 5 ετών χωρίς 
παρακράτηση παλαιότητας 

• παροχή αυτοκινήτου εξυπηρέτησης (σε περίπτωση που η 
επισκευή υπερβαίνει τις 2 εργάσιμες ημέρες ή το ποσό των 
επισκευών ξεπερνά τα 600€). 



 

ΒΗΜΑ 333 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ 

Σε περίπτωση που δεν καλέσατε επιτόπου τη Φροντίδα Ατυχήματος: 

Φροντίστε να δηλώσετε το ατύχημα εντός 8 ημερών στην Εταιρία μας,  
με τους εξής τρόπους: 

• αποστολή Δήλωσης Ατυχήματος με fax (210 9099764, 210 
9099462 & 2109099851). Το έντυπο της δήλωσης είναι 
διαθέσιμο στο site της Εταιρίας ή μπορεί να σας αποσταλεί με 
φαξ από το τηλεφωνικό μας κέντρο (18189). 

• αποστολή Δήλωσης Ατυχήματος ταχυδρομικά 

• αποστολή Δήλωσης Ατυχήματος μέσω του ασφαλιστή σας 

• επίσκεψη σε ένα από τα υποκαταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  

Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε για τη γνωστοποίηση του 
ατυχήματος στο τηλεφωνικό μας κέντρο (18189) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μέσω οποιουδήποτε από τους 
παραπάνω τρόπους. 

ΒΗΜΑ 444 

ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΖΖΗΗΜΜΙΙΑΑΣΣ  

 

Όταν το αυτοκίνητό σας είναι στο συνεργείο, καλέστε τον 
πραγματογνώμονα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στο 18189 (επιλογή 
1.2) προκειμένου να το επισκεφθεί στο συνεργείο όπου βρίσκεται, να 
εκτιμήσει το κόστος ζημιάς και να καταθέσει την έκθεση 
πραγματογνωμοσύνης του στην εταιρία. 

ΒΗΜΑ 555 

ΔΔΙΙΑΑΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΖΖΗΗΜΜΙΙΑΑΣΣ  &&  

ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ  

Μετά την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία 
κατ’ ελάχιστον είναι:  

• τα πρωτότυπα τιμολόγια  

• αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 

• αντίγραφο της άδειας οδήγησης  

• φωτοτυπία από το βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού ή 
εκτύπωση από το Internet Banking ή εκτύπωση από κατάστημα 
της τράπεζας 

καλείστε, εσείς ή ο ασφαλιστής σας, να παραδώσετε τον φάκελο σε 
ένα από τα Υποκαταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Εκτός από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά, προβλέπεται να αποστείλετε 
υπογεγραμμένο Έντυπο Πληρωμής Αποζημίωσης, το οποίο μπορείτε να 
βρείτε αναρτημένο στο εταιρικό μας site, στο κατάστημα, από τον 
ασφαλιστή σας ή να το λάβετε με fax μετά από αίτημα στο τηλεφωνικό 
κέντρο της εταιρίας μας.  Με τη συμπλήρωση και αποστολή του 
εντύπου Πληρωμής Αποζημίωσης, η κατάθεση της αποζημίωσης 
γίνεται στον τραπεζικό σας λογαριασμό. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας ειδοποιεί εντός 5 ημερών για την εξέλιξη 
της αποζημίωσης σας μέσω SMS ή τηλεφωνικά. 

 

 

Σε κάθε περίπτωση ειδοποιήστε τις Αρμόδιες Αρχές (Τροχαία) για καταγραφή του τροχαίου 

στο Δελτίο Τροχαίων Ατυχημάτων, ενώ σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό, 

καλέστε άμεσα την Αστυνομική Αρχή (100) και τις Πρώτες Βοήθειες (166)! 


