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ΑΠΟ: Νομικι Προςταςία ΗΜΕΡ/ΝIΑ: 27/07/2017 

ΘΕΜΑ: «Υποθζςεισ Κλ. Νομικήσ Προςταςίασ» 

 

Με ςκοπό τθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων Νομικισ Προςταςίασ και με ςτόχο τθν 

καλφτερθ ςυςτθματοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ ςασ με το τμιμα,  ςασ παρακζτουμε πρακτικζσ οδθγίεσ  

για τθ διαδικαςία ενεργοποίθςθσ τθσ κάλυψθσ Νομικισ Προςταςίασ Οχιματοσ και Οδθγοφ.    

Προκειμζνου  να ανοιχτεί  φάκελοσ ςτο τμιμα Νομικισ Προςταςίασ, απαιτοφνται τα κάτωκι  

ζγγραφα:  

1. Εξουςιοδότθςθ Νομικισ Προςταςίασ. Πρόκειται  για «ειδικό» ζντυπο του τμιματοσ Νομικισ 

Προςταςίασ, το οποίο πρζπει να ςυμπλθρϊςει  ο ιδιοκτιτθσ του οχιματοσ και μόνο ( όχι ο 

οδθγόσ, αν είναι διαφορετικά πρόςωπα ) και να κεωριςει το γνιςιο τθσ υπογραφισ του ( υπάρχει 

προβλεπόμενοσ χϊροσ ςτο ζντυπο, που το υπενκυμίηει ). ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ, 

εξουςιοδοτιςεισ κα υπογράψουν και κα προςκομίςουν όλοι οι ςυνιδιοκτιτεσ, ανεξαρτιτου 

ποςοςτοφ ςυνιδιοκτθςίασ. 

2.  Διλωςθ Ζθμιάσ Νομικισ Προςταςίασ. Πρόκειται ομοίωσ  για «ειδικό» ζντυπο του τμιματοσ 

Νομικισ Προςταςίασ, το οποίο προςικει να ςυμπλθρϊςει ο οδθγόσ, ο οποίοσ γνωρίηει τισ 

ςυνκικεσ του ατυχιματοσ. Δεν χρειάηεται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ωςτόςο απαιτείται  

ακρίβεια και πλιρθ καταγραφι των ςτοιχείων ιδιοκτιτθ και οδθγοφ, ϊςτε να διευκολφνεται θ 

επικοινωνία μαηί τουσ.  

Αμφότερα τα ανωτζρω ζγγραφα υπάρχουν ςτο portal. Προςικει δε ςωςτά ςυμπλθρωμζνα, να 

φτάςουν ςε πρωτότυπθ μορφι ςτο τμιμα και ςυνοδευόμενα από το ςφνολο των περιςςότερων 

εγγράφων,  τα οποία κατά περίπτωςθ υπάρχουν  και παρακάτω αναφζρονται. ε οποιαδιποτε 

άλλθ περίπτωςθ ( απλζσ φωτοτυπίεσ τουσ ι αποςτολι αυτϊν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι 

μζςω φαξ ) δεν δφναται να ανοιχκεί  φάκελοσ νομικισ προςταςίασ.      

3- Απλι φωτοτυπία ταυτότθτασ ιδιοκτιτθ και οδθγοφ (αν είναι διαφορετικά πρόςωπα) και 

διπλϊματοσ οδθγοφ. Δεν απαιτείται επικυρωμζνο αντίγραφο αυτϊν, ωςτόςο οι φωτοτυπίεσ να 

είναι ευανάγνωςτεσ, διότι προορίηονται για δικαςτικι χριςθ. 



 
 
  

 

4- Απλι φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ. Δεν απαιτείται επικυρωμζνο 

αντίγραφο αυτοφ, ωςτόςο θ φωτοτυπία να είναι ευανάγνωςτθ, διότι προορίηεται ομοίωσ για 

δικαςτικι χριςθ. 

5- Πρωτότυπα τιμολόγια των εργαςιϊν και ανταλλακτικϊν, που απαιτικθκαν για τθν επιςκευι 

του οχιματοσ. Σα τιμολόγια προςικει να είναι αναλυτικά, ςε διαφορετικι περίπτωςθ να 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ  ανάλυςθ του φορζα που τα εξζδωςε.   

ε περίπτωςθ που δεν ζχει επιςκευαςτεί το όχθμα, εκτίμθςθ ηθμιάσ ( αναλυτικι προςφορά ) από 

το ςυνεργείο, θ οποία προςικει να είναι επίςθμθ, ιτοι ςφραγιςμζνθ και υπογεγραμμζνθ.     

6- Αντίγραφο του δελτίου ςυμβάντων, εφόςον ζχει επιλθφκεί θ αςτυνομικι αρχι. 

7- Οποιοδιποτε άλλο ςχετικό ζγγραφο ζχει ο αςφαλιςμζνοσ, αναλόγωσ των ςυνκθκϊν τθσ κάκε 

υπόκεςθσ πχ. ιατρικζσ γνωματεφςεισ, ποινικι δικογραφία (ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ), 

φωτογραφίεσ του ςθμείου του ςυμβάντοσ κλπ.  

Η ανωτζρω διαδικαςία είναι απαραίτθτθ, για να επιλθφκεί το τμιμα τθσ Νομικισ Προςταςίασ και 

να αναλάβει ι μθ τθν εκάςτοτε αςφαλιςτικι περίπτωςθ. 

 

Παρακαλώ για ενημζρωςη του δικτφου ευθφνησ ςασ. 

 Για κάκε περαιτζρω πλθροφορία ι διευκρίνιςθ είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ. 
 
 

Με εκτίμθςθ, 
      
      Θεόδωροσ Αντ. Χρόνησ 

 


