ΕΞΟΦΛΗΣΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΚΛΑΔΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ
ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ ΑΤΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΛΙΚΕ ΖΗΜΙΕ ΕΚΣΟ ΦΙΛΙΚΟΤ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ, ΕΠΙΤΝΑΨΣΕ ΣΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΣΗ ΑΔΕΙΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΤ ΣΟΤ ΛΟΓAΡΙΑΜΟΤ ΙΒΑΝ ΠΟΤ ΔΗΛΩΝΕΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΙΛΕΣΕ ΣΑ ΣΗΝ
ΕΞΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ, Λ. ΤΓΓΡΟΤ 103-105, 117 45 ΑΘΗΝΑ
Ο/Η υπογράφ___

______________________________________________ του _________________ επάγγελμα

_______________ κάτοικοσ ______________________________οδόσ ___________ αρικ. _______________κάτοχοσ
του υπ΄αρικ. _________ Α.Δ.Σ. ________________ και ΑΦΜ _________________ ΔΟΤ ___________________
ιδιοκτιτ_______ του υπ’αρικ. _______________ οχιματοσ, το

οποίο ζπακε ηθμία τθν ____/____/20____ ςτθν

οδό _________________________ εξ αιτίασ ςφγκρουςισ του με το υπ’ αρ. _________________ όχθμα:
Δθλώνω ότι ςε ςχζςθ με τθν ανωτζρω αιτία αποδζχομαι, μετά από ςυμφωνία με τθν ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» να
κατατεκεί-πιςτωκεί από τθν άνω εταιρεία
(α) το ποςό των ΕΤΡΩ ____________________ (ςυμπλθρώςτε το ςυνολικό ποςό των τιμολογίων ι μικρότερο αν
ζχει ςυμφωνθκεί)
(β) το ποςό των ΕΤΡΩ ____________________ που προκφπτει αφαιροφμενησ τησ προβλεπόμενησ από το
ςυμβόλαιο απαλλαγήσ ποςοφ ____________________
ςτον υπ΄αρικ. ______________________ λογαριαςμό που τθρώ με εμζνα ωσ δικαιοφχο/ ςυνδικαιοφχο ςτθν
Σράπεηα ___________________________(αρικ. λογαριαςμοφ ςε μορφι IBAN)
Δθλώνω επίςθσ ότι για το προαναφερόμενο ατφχθμα δεν φζρω ευθφνη/φζρω ευθφνη κατά ποςοςτό ……%
(διαγράψτε ή ςυμπληρϊςτε ανάλογα). Με το παρόν και εφόςον κατατεκεί το ανωτζρω ποςό που δικαιοφμαι ςτον
παραπάνω λογαριαςμό, θ οποία κατάκεςθ κα αποδεικνφεται από το ςχετικό αποδεικτικό κατάκεςθσ/εμβάςματοσ,
δθλώνω ότι ζχω πλιρωσ και ολοςχερώσ αποηθμιωκεί και ικανοποιθκεί, δεν ζχω οφτε διατθρώ καμία άλλθ αξίωςθ ι
απαίτθςθ κατά τθσ ανωτζρω εταιρείασ και παραιτοφμαι του δικαιώματοσ άςκθςθσ αγωγισ αποηθμίωςθσ και
οποιαςδιποτε άλλθσ απαίτθςθσ ςχετικισ με τθν παραπάνω αιτία, απαλλαςςομζνων ςυγχρόνωσ τθσ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η
ΕΘΝΙΚΗ» , κακώσ και του αςφαλιςμζνου, του ιδιοκτιτθ και του οδθγοφ του υπαιτίου οχιματοσ, από οποιαδιποτε
άλλθ ευκφνθ για ηθμίεσ (κετικζσ ι αποκετικζσ) ςχετιηόμενεσ με το ατφχθμα και τισ ςυνζπειζσ του. Με το παρόν
επίςθσ, εκχωρώ ςτθν καταβάλλουςα αςφαλιςτικι εταιρία τα πάςθσ φφςεωσ δικαιώματα που απορρζουν από το
προαναφερόμενο ατφχθμα και ςυγκατατίκεμαι ςτθ χριςθ των παραςτατικών και λοιπών αναγκαίων εγγράφων για
τθν άςκθςθ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων.
Παρατηρήςεισ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Κινητό τηλζφωνο επικοινωνίασ:_________________ E-mail επικοινωνίασ: __________________________________
(ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕ ΜΕ ΓΡΑΠΣΟ ΜΗΝΤΜΑ ΟΣΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ Α ΕΙΝΑΙ ΕΣΟΙΜΗ)
Για την ενεργοποίηςη τησ διαδικαςίασ επιςυνάπτω:
1. Πρωτότυπα τιμολόγια
2. Φωτοτυπία αδείασ κυκλοφορίασ
3. Φωτοτυπία από το βιβλιάριο ι εκτφπωςθ από το Internet Banking ι εκτφπωςθ από κατάςτθμα τθσ τράπεηασ

______________________
Σόποσ

____________________
Ημερομθνία

_________________________
Τπογραφι

