
  

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος;  

Ένα τροχαίο ατύχηµα είναι πάντα ένα δυσάρεστο γεγονός. 
Με τη Εθνική Ασφαλιστική κερδίζετε χρόνο και χρήµα αποκαθιστώντας τις υλικές ζηµιές του αυτοκινήτου σας 

άµεσα και κυρίως χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες! 

(Ακολουθήστε τα παρακάτω 5 απλά βήµατα)  

5 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ 

ΒΗΜΑ 1 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  

 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

(ΕΙΤΕ ΕΙΣΤΕ ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΕΙΤΕ ΟΧΙ) 

 

Καλέστε την ειδική υπηρεσία για τους ασφαλισµένους της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, τη Φροντίδα Ατυχήµατος στο  
210 9099999 24 ώρες το 24ωρο (από σταθερό ή κινητό 
τηλέφωνο, για όλη την Ελλάδα).  

Ειδικός συνεργάτης µας έρχεται ∆ΩΡΕΑΝ 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 ∆ιακανονισµού ή της ∆ήλωσης Ατυχήµατος 
ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αναγγελίας και δήλωσης 
του ατυχήµατος 

ΒΗΜΑ 2 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ) 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατός σας λόγω 
ατυχήµατος,  ο συνεργάτης της Φροντίδας Ατυχήµατος, θα 
ειδοποιήσει για τη  ρυµούλκηση-µετακίνηση του οχήµατός σας σε 
τοπικό συνεργείο, σε απόσταση µέχρι 50 χλµ από τον τόπο του 
ατυχήµατος.  

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 εφόσον 
έχετε συµπληρώσει τη Φιλική ∆ήλωση Ατυχήµατος και δεν 
ευθύνεστε για το ατύχηµα ή έχετε στο Συµβόλαιό σας την κάλυψη 
των Ζηµιών Ιδίου (Μικτή Ασφάλιση) και επωφεληθείτε από:  

• την απευθείας καταβολή των εξόδων επισκευής του 
αυτοκινήτου σας από την ίδια την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

• την εξασφαλισµένη ποιότητα επισκευής  

• την ταχύτητα επισκευής 

• καινούρια ανταλλακτικά για αυτοκίνητα µέχρι 5 ετών χωρίς 
παρακράτηση παλαιότητας  

 



ΒΗΜΑ 3 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  

 

Σε περίπτωση που δεν καλέσατε επιτόπου τη Φροντίδα 
Ατυχήµατος:  
Φροντίστε για τη γνωστοποίηση του ατυχήµατος στην εταιρία µας, 
µέσω:  

• του τηλεφωνικού µας κέντρου 210 9099100 τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες ή 

• του ασφαλιστή σας ή  

• επισκέπτοντας ένα από τα υποκαταστήµατα της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. 
Επιπλέον, φροντίστε να δηλώσετε ατύχηµα εντός 8 
ηµερών από την πραγµατοποίηση του ατυχήµατος,  µέσω 
Fax στον αριθµό 210 9099094, ταχυδροµικά, µέσω του 
ασφαλιστή σας ή σε ένα από τα Υποκαταστήµατα. 

ΒΗΜΑ 4 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ 

 

Όταν το αυτοκίνητο σας είναι στο συνεργείο, καλέστε τον 
πραγµατογνώµονα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στο  
210 9099100 προκειµένου να το επισκεφθεί στο συνεργείο που 
βρίσκεται, να εκτιµήσει το κόστος ζηµιάς και να καταθέσει την 
έκθεση πραγµατογνωµοσύνης του στην εταιρία.  

ΒΗΜΑ 5 

∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ & 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην 
εταιρία µας, η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας αποζηµιώνει µέσα 
σε 10 ηµέρες. Επίσης, συνεργάτης µας θα επικοινωνήσει 
τηλεφωνικά µαζί σας προκειµένου να ορίσετε ραντεβού σε 
χρόνο που σας εξυπηρετεί για το διακανονισµό της ζηµιάς και την 
πληρωµή σας. 

 

 Σε κάθε περίπτωση ειδοποιήστε τις Αρµόδιες Αρχές (Τροχαία) για καταγραφή του τροχαίου 
στο ∆ελτίο Τροχαίων Ατυχηµάτων, ενώ σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος µε 

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


