
 

 

 
 

Σί πρζπει να κάνω ςε περίπτωςη τροχαίου ατυχήματοσ; 

Ζνα τροχαίο ατφχθμα είναι πάντα ζνα δυςάρεςτο γεγονόσ. 
Με τθ ΕΘΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ κερδίηετε χρόνο και χριμα αποκακιςτώντασ τισ υλικζσ ηθμιζσ 

του αυτοκινιτου ςασ 
άμεςα και κυρίωσ χωρίσ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ! 

 (Ακολουκιςτε τα παρακάτω 555  απλά βιματα) 
 

555   ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΣΑ .ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΩ 

ΒΗΜΑ   111   
ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΕΕ  ΣΣΘΘΝΝ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΣΣΙΙΔΔΑΑ  

ΑΑΣΣΤΤΧΧΘΘΜΜΑΑΣΣΟΟ  

Καλζςετε τθν ειδικι υπθρεςία για τουσ αςφαλιςμζνουσ τθσ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ, τθ Φροντίδα Ατυχιματοσ ςτο 18189 (επιλογι 1.1), 24 
ϊρεσ το 24ωρο 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα. 

Ειδικόσ ςυνεργάτθσ μασ ζρχεται ΔΩΡΕΑΝ ςτον τόπο του ατυχιματοσ 
όπου: 

• Καταγράφει τισ ςυνκικεσ του ατυχιματοσ 

• Φωτογραφίηει τα εμπλεκόμενα οχιματα 

• υντάςςει πρόχειρο ςχεδιάγραμμα 

• υγκεντρϊνει ςτοιχεία μαρτφρων 

• ασ βοθκάει ςτθν επιτόπια ςυμπλιρωςθ του εντφπου του 
Φιλικοφ Διακανονιςμοφ ι τθσ Διλωςθσ Ατυχιματοσ 
ολοκλθρϊνοντασ τθ διαδικαςία αναγγελίασ και διλωςθσ του 
ατυχιματοσ. Με τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου Φιλικοφ 
Διακανονιςμοφ θ διαδικαςία αποηθμίωςθσ ξεκινά άμεςα, 
χωρίσ τθ 10θμερθ αναμονι για απάντθςθ τθσ εταιρίασ του 
άλλου οχιματοσ που εμπλζκεται ςτο ατφχθμα. 

ΒΗΜΑ  222 

ΜΜΕΕΣΣΑΑΚΚΙΙΝΝΘΘΘΘ  

((ΡΡΤΤΜΜΟΟΤΤΛΛΚΚΘΘΘΘ))  ΟΟΧΧΘΘΜΜΑΑΣΣΟΟ 

ε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του οχιματόσ ςασ λόγω ατυχιματοσ, ο 
ςυνεργάτθσ τθσ Φροντίδασ Ατυχιματοσ, κα ειδοποιιςει και για τθ 
ρυμοφλκθςθ-μετακίνθςθ του οχιματόσ ςασ ςε τοπικό ςυνεργείο. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι το ςυμβόλαιό ςασ να διακζτει τθν 
κάλυψθ Σοπικισ Ρυμοφλκθςθσ ςυνεπεία ατυχιματοσ ι τθν κάλυψθ 
Οδικισ Βοικειασ. 

Επιλζξτε τθ μεταφορά του οχιματόσ ςασ ςε ζνα από τα 
Συνεργαηόμενα Συνεργεία τθσ ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ, και 
επωφελθκείτε μεταξφ άλλων από: 

• τθν απευκείασ καταβολι των εξόδων επιςκευισ του 
αυτοκινιτου ςασ από τθν ίδια τθν ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ςτθν 
περίπτωςθ που θ ηθμιά καλφπτεται από το υμβόλαιό ςασ 

• τθν εξαςφαλιςμζνθ ποιότθτα επιςκευισ 

• τθν ταχφτθτα επιςκευισ 

• καινοφρια ανταλλακτικά για αυτοκίνθτα μζχρι 5 ετϊν χωρίσ 
παρακράτθςθ παλαιότθτασ 

• παροχι αυτοκινιτου εξυπθρζτθςθσ (ςε περίπτωςθ που θ 
επιςκευι υπερβαίνει τισ 2 εργάςιμεσ θμζρεσ) και άλλεσ 
υπθρεςίεσ 



 

ΒΗΜΑ 333 

ΚΚΑΑΣΣΑΑΘΘΕΕΘΘ  ΔΔΘΘΛΛΩΩΘΘ  

ΑΑΣΣΤΤΧΧΘΘΜΜΑΑΣΣΟΟ 

Σε περίπτωςθ που δεν καλζςατε επιτόπου τθ Φροντίδα Ατυχιματοσ: 

Φροντίςτε να δθλϊςετε το ατφχθμα εντόσ 8 θμερών ςτθν Εταιρία μασ,  
με τουσ εξισ τρόπουσ: 

• αποςτολι Διλωςθσ Ατυχιματοσ με fax (210 9099764, 210 
9099462 & 2109099851). Σο ζντυπο τθσ διλωςθσ είναι 
διακζςιμο ςτο site τθσ Εταιρίασ ι μπορεί να ςασ αποςταλεί με 
φαξ από το τθλεφωνικό μασ κζντρο (18189). 

• αποςτολι Διλωςθσ Ατυχιματοσ ταχυδρομικά 

• αποςτολι Διλωςθσ Ατυχιματοσ μζςω του αςφαλιςτι ςασ 

• επίςκεψθ ςε ζνα από τα υποκαταςτιματα τθσ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ  

ε κάκε περίπτωςθ, φροντίςτε για τθ γνωςτοποίθςθ του 
ατυχιματοσ ςτο τθλεφωνικό μασ κζντρο (18189) κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ι μζςω οποιουδιποτε από τουσ 
παραπάνω τρόπουσ. 

ΒΗΜΑ 444 

ΕΕΚΚΣΣΙΙΜΜΘΘΘΘ  ΗΗΘΘΜΜΙΙΑΑ  

 

Όταν το αυτοκίνθτό ςασ είναι ςτο ςυνεργείο, καλζςτε τον 
πραγματογνϊμονα τθσ ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ςτο 18189 (επιλογι 
1.2) προκειμζνου να το επιςκεφκεί ςτο ςυνεργείο όπου βρίςκεται, να 
εκτιμιςει το κόςτοσ ηθμιάσ και να κατακζςει τθν ζκκεςθ 
πραγματογνωμοςφνθσ του ςτθν εταιρία. 

ΒΗΜΑ 555 

ΔΔΙΙΑΑΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΜΜΟΟ  ΗΗΘΘΜΜΙΙΑΑ  &&  

ΑΑΠΠΟΟΗΗΘΘΜΜΙΙΩΩΘΘ  

Μετά τθν ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, τα οποία 
κατ’ ελάχιςτον είναι:  

• τα πρωτότυπα τιμολόγια  

• αντίγραφο τθσ άδειασ κυκλοφορίασ 

• αντίγραφο τθσ άδειασ οδιγθςθσ  

• φωτοτυπία από το βιβλιάριο τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ι 
εκτφπωςθ από το Internet Banking ι εκτφπωςθ από κατάςτθμα 
τθσ τράπεηασ 

καλείςτε, εςείσ ι ο αςφαλιςτισ ςασ, να παραδϊςετε τον φάκελο ςε 
ζνα από τα Τποκαταςτιματα τθσ ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ. Εκτόσ από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά, προβλζπεται να αποςτείλετε 
υπογεγραμμζνο Ζντυπο Πλθρωμισ Αποηθμίωςθσ, το οποίο μπορείτε να 
βρείτε αναρτθμζνο ςτο εταιρικό μασ site, ςτο κατάςτθμα, από τον 
αςφαλιςτι ςασ ι να το λάβετε με fax μετά από αίτθμα ςτο τθλεφωνικό 
κζντρο τθσ εταιρίασ μασ.  Με τθ ςυμπλιρωςθ και αποςτολι του 
εντφπου Πλθρωμισ Αποηθμίωςθσ, θ κατάκεςθ τθσ αποηθμίωςθσ 
γίνεται ςτον τραπεηικό ςασ λογαριαςμό. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ςασ ειδοποιεί εντόσ 5 θμερϊν για τθν εξζλιξθ 
τθσ αποηθμίωςθσ ςασ μζςω SMS ι τθλεφωνικά. 

 

 

ε κάθε περίπτωςη ειδοποιήςτε τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ (Σροχαία) για καταγραφή του τροχαίου 

ςτο Δελτίο Σροχαίων Ατυχημάτων, ενώ ςε περίπτωςη τροχαίου ατυχήματοσ με τραυματιςμό, 

καλζςτε άμεςα την Αςτυνομική Αρχή (100) και τισ Πρώτεσ Βοήθειεσ (166)! 


