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ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΤΕ με αριθ.3/5/26-1-2011

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Όπως γνωρίζετε από 1/12/2011 τίθεται σε ισχύ η απόφαση 3/5/26-1-2011 της ΤΤΕ
με σκοπό την καλύτερη και ορθολογικότερη διαδικασία διακανονισμού των ζημιών και
καταβολή Αποζημίωσης.
Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να γίνεται η
υποβολή δήλωσης ατυχήματος από τους ασφαλισμένους.
Για την υλοποίηση της απόφασης οι δηλώσεις πλέον θα υποβάλλονται από τους
ασφαλισμένους μόνον αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εταιρίας ή μέσω του
Προγράμματος Ερμής καλώντας την Ο.Β. στον τόπο του ατυχήματος και δεν θα
παραλαμβάνεται καμία δήλωση από συνεργάτη.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης ατυχήματος με τους παραπάνω
τρόπους, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής δήλωσης ατυχήματος απευθείας από τον
ασφαλισμένο με αλληλογραφία ή με συστημένη επιστολή ή με φαξ στα γραφεία της
Εταιρίας, εφόσον όμως βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποβάλλοντα την
δήλωση ατυχήματος (ασφαλισμένου ή οδηγού ασφαλισμένου οχήματος).
Επίσης, εκτός από τον ασφαλισμένο η απόφαση προβλέπει και το δικαίωμα να
υποβάλλει ο παθών αίτηση αποζημίωσης προς την Εταιρία.
Το έντυπο αποζημίωσης υποβάλλεται από τον παθόντα είτε αυτοπροσώπως στα
κατά τόπους γραφεία της Εταιρίας ή αποστέλλεται με αλληλογραφία ή με φαξ στα γραφεία
της Εταιρίας, εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντα την Αίτηση
αποζημίωσης (παθόντα). Ο ζημιωθείς παθών θα πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιεί στην
Εταιρία τον τόπο που βρίσκεται το όχημα του για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον ασφαλισμένο ή στον παθόντα
Απόδειξη παραλαβής εγγράφων και να αναφέρει αναλυτικά τα έγγραφα που
παραλαμβάνει.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο Αίτησης Αποζημίωσης και συνοπτική μνεία
της απόφασης, τα οποία θα πρέπει να παραδίδετε με κάθε νέο συμβόλαιο στους
ασφαλισμένους.
Στο κομμάτι της ιστοσελίδας της εταιρίας μας :
Ασφαλίσεις-Αυτοκινήτου-Στοιχεία Απόφασης 3/5/26.01.2001 της ΤτΕ.
Έχουν αναρτηθεί σχετικά έγγραφα που αφορούν την απόφαση 3/5/26.01.2011 της
Τράπεζας της Ελλάδος.
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Οι χρήστες μπορούν είτε να εκτυπώσουν είτε να κατεβάσουν στον υπολογιστή
τους:
Α. Την συνοπτική μνεία
Β. Το έντυπο της Αίτησης Αποζημίωσης
Γ. Το έντυπο δήλωσης ατυχήματος

Με εκτίμηση
Για την «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.»
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