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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Κεφάλαιο Α'
Γενικές Διατάξεις
Βασικές Αρχές - Σκοπός
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η
απλοποίηση του διακανονισμού υλικών ζημιών και σωματικών
βλαβών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
2. Με την Συμφωνία αυτή οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
που ασκούν τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου αναλαμβάνουν
την υποχρέωση έναντι αλλήλων, εφόσον συντρέχουν οι
προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση προϋποθέσεις, να
αποζημιώνουν σε περίπτωση ατυχήματος τον αναίτιο ασφαλιζόμενό
τους και τους τυχόν τραυματισθέντες επιβαίνοντες, απαλλάσσοντάς
τους από την ανάγκη να στραφούν οι ίδιοι κατά της ασφαλιστικής
επιχείρησης του υπαίτιου οδηγού.
Άρθρο 2
Σχέσεις Συμφωνίας και κείμενης νομοθεσίας
1. Η εφαρμογή της Συμφωνίας δεν θίγει την εφαρμογή του κ.ν. 489/76
όπως ισχύει και των Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ'
εφαρμογή του.
2. Η αποζημίωση του ασφαλιζόμενου από την ασφαλιστική επιχείρηση
που καλύπτει την αστική του ευθύνη είναι δυνατή, εφόσον αυτός έχει
δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί αστικής
ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων.
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Άρθρο 3
Δέσμευση Συμβαλλόμενων
1. Η Συμφωνία ισχύει μόνο μεταξύ των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και δεν θεμελιώνει δικαίωμα των ασφαλιζόμενων να
επιδιώξουν δικαστικά την είσπραξη της αποζημίωσης, από την
ασφαλιστική τους επιχείρηση, η οποία ενεργεί στο πλαίσιο της
παρούσας συμφωνίας, σε περίπτωση διαφωνίας με αυτήν.
2. Οι ασφαλιζόμενοι πάντως διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν
αποζημίωση από τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού κατά το κοινό
δίκαιο.
Άρθρο 4
Τήρηση Συμφωνίας - Υπεροχή
Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδέχονται και
δεσμεύονται για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας
συμπεριλαμβανομένων και των Οδηγιών Πρακτικής Εφαρμογής που
εκδίδει η Διαχειριστική Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 1 ε
της παρούσας. Για το διακανονισμό ζημιών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της Συμφωνίας οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
εφαρμόζουν αποκλειστικά τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 5
Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος (Φ.Δ.)
1. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις προωθούν τη διάδοση
της Φιλικής Δήλωσης και ενημερώνουν τους ασφαλιζόμενούς τους
για τη χρήση αυτής στη παρούσα Συμφωνία.
2. Το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης (Παράρτημα 1 της παρούσας) αποτελεί
μετάφραση του αντίστοιχου εντύπου της Comité Européen des
Assurances, προστατευόμενου από το νόμο.

./.
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Άρθρο 6
Αποζημίωση αναίτιου από την ασφαλιστική του επιχείρηση
1. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενημερώνουν τους
ασφαλιζόμενους για το περιεχόμενο της Συμφωνίας που τους
επιτρέπει να απευθύνονται και να αποζημιώνονται σε περίπτωση
ατυχήματος και στο ποσοστό που δεν ευθύνονται, από την
ασφαλιστική επιχείρηση που καλύπτει την αστική τους ευθύνη.
2. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις εξαντλούν κάθε μέσο
προκειμένου να πείσουν τον αναίτιο ασφαλιζόμενο άλλης
συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης να απευθυνθεί στην
επιχείρηση που καλύπτει την αστική του ευθύνη για το διακανονισμό
της ζημιάς.
3. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις προβαίνουν στην
αποζημίωση των αναίτιων ασφαλιζομένων τους εφ’ όσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις εφαρμογής της Συμφωνίας αμελλητί.
Άρθρο 7
Απάτη
1. Ο διακανονισμός της ζημιάς κατ’ εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας
δεν εμποδίζει τις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε
περίπτωση υποψίας απάτης, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες
για την εξακρίβωση της αλήθειας.
2. Εάν η πραγματοποιηθείσα από τον ασφαλιστή του αναίτιου
ασφαλιζόμενου έρευνα οδηγήσει στην εκ μέρους του ασφαλιζομένου
έγγραφη ανάκληση της δήλωσης ζημιάς για ατύχημα με υλικές ζημιές,
τότε μέρος των εξόδων της έρευνας βαρύνουν τον ασφαλιστή του
υπαίτιου οδηγού. Ο ασφαλιστής του αναίτιου ασφαλιζόμενου ενημερώνει
άμεσα τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού. Τα καλυπτόμενα έξοδα της
έρευνας ορίζονται σε 10% επί του κόστους της ζημιάς (εργασίες και
ανταλλακτικά βάσει προσφοράς) με ανώτατο ποσό τα 650 €.
Η ανάκληση της δήλωσης ζημιάς συντάσσεται σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα 3δ).

./.
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Άρθρο 8
Προϋποθέσεις εφαρμογής
1. Η Συμφωνία εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α.

β.
γ.
δ.

Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
οχημάτων ασφαλιζομένων για την αστική ευθύνη τους από
συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η Συμφωνία
εφαρμόζεται ακόμη και αν η ευθύνη δύο εκ των
εμπλεκομένων οχημάτων καλύπτεται από την ίδια
συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση.
Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ περισσοτέρων των δύο
οχημάτων διακανονίζεται κατ΄ εφαρμογή της παρούσας
Συμφωνίας και των οριζομένων στο Παράρτημα 11, εφόσον
είναι δυνατός ο διακανονισμός ανά δύο οχήματα.
Συμπλήρωση και υπογραφή και από τους δύο εμπλεκόμενους
οδηγούς της Φιλικής Δήλωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου
9α της παρούσας.
Ύψος υλικών ζημιών οχήματος που αποζημιώνεται ίσο ή
κατώτερο του συμφωνημένου ορίου, οριζόμενου εκάστοτε
σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.
Ύψος σωματικών βλαβών οδηγού ή και επιβαινόντων που
αποζημιώνονται συνολικά και κατ’ άτομο ίσο ή κατώτερο του
συμφωνημένου ορίου, οριζόμενου εκάστοτε σύμφωνα με το
άρθρο 11 της παρούσας.

2. α) Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή
υγραερίων κάθε φύσης χρησιμοποιούμενα για την λειτουργία
εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από
εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ
των δύο εμπλεκομένων οχημάτων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας Συμφωνίας.
β) Σε περίπτωση που από την σύγκρουση των εμπλεκομένων
οχημάτων προκαλείται ζημιά σε αντικείμενο εκτός των οχημάτων,
όπως ιδίως σε κολώνα φωτισμού, πίνακα σήμανσης, κάδο
απορριμμάτων, τοιχίο περίφραξης, ο διακανονισμός της ζημιάς των
εμπλεκομένων οχημάτων γίνεται κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας.
Η τυχόν απαίτηση για τη ζημιά του αντικειμένου γίνεται από τον
ασφαλιστή που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού, εκτός
Συμφωνίας.
./.
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3. Η Συμφωνία εφαρμόζεται και στην περίπτωση ύπαρξης κάλυψης
ιδίων ζημιών των εμπλεκομένων οχημάτων.
4. Ο διακανονισμός ατυχήματος με σωματικές βλάβες γίνεται σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 9.
Άρθρο 9
Συμπλήρωση Εντύπου Φιλικής Δήλωσης
1. Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης προκειμένου να εφαρμοστεί η
Συμφωνία πρέπει να έχει συμπληρωμένες τις εξής παραγράφους :
Παρ. 1 : Ημερομηνία ατυχήματος
Παρ. 2 : Τόπος
Παρ. 3 : Τραυματίες
Παρ. 4 : Υλικές ζημιές άλλων οχημάτων
Παρ. 6 : Ασφαλιζόμενος
Παρ. 7 : Όχημα
Παρ. 8 : Ασφαλιστική Εταιρία
Παρ. 9 : Οδηγός
Παρ. 12 : Συνθήκες ατυχήματος
Παρ. 13 : Σχεδιάγραμμα ατυχήματος
Παρ. 15 : Υπογραφή των οδηγών
2. Η παράλειψη συμπλήρωσης παραγράφου της Φιλικής Δήλωσης από
τις προαναφερθείσες μπορεί να αναπληρωθεί μετά από συμφωνία των
συμβαλλομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
3. Σε περίπτωση που ένα από τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα μέρη
παραλείψει να παραδώσει τη Φιλικής Δήλωσης στην ασφαλιστική
επιχείρηση, τούτο δεν εμποδίζει την εφαρμογή της Συμφωνίας,
εφόσον υπάρχει το δεύτερο πρωτότυπο.
4. Σε περίπτωση ατυχήματος με σωματικές βλάβες τα εμπλεκόμενα στο
ατύχημα μέρη συμπληρώνουν και τη Δήλωση Ατυχήματος που
βρίσκεται στο οπισθόφυλλο κάθε πρωτοτύπου φύλλου της Φιλικής
Δήλωσης.

./.
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Άρθρο 9α
Έλλειψη Εντύπου Φιλικής Δήλωσης
1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 8 παρ. 1β και 9 της παρούσας, η
Συμφωνία εφαρμόζεται ακόμη και εάν δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο
της Φιλικής Δήλωσης.
2. Σ΄ αυτήν την περίπτωση ο προσδιορισμός της υπαιτιότητας, γίνεται με
βάση τη δήλωση ατυχήματος του ασφαλιζομένου σύμφωνα με το άρθρο
16 της παρούσας.
3. Σε περίπτωση διακανονισμού χωρίς έντυπο Φιλικής Δήλωσης ο
άμεσος ασφαλιστής επικοινωνεί με τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού.
Ο υπαίτιος ασφαλιστής υποχρεούται να απαντήσει εντός προθεσμίας
δέκα εργασίμων ημερών συμπεριλαμβανόμενης και της ημέρας
ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας επικοινωνίας.
Αρνητική απάντηση λόγω έλλειψης δήλωσης ατυχήματος εκ μέρους του
υπαίτιου οδηγού γίνεται δεκτή μόνον μετά την παρέλευση και της όγδοης
ημέρας της δεκαήμερης προθεσμίας.
Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας χωρίς απάντηση ο άμεσος
ασφαλιστής προβαίνει στο διακανονισμό της ζημιάς σύμφωνα με την
εκτίμησή του.
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης του υπαίτιου ασφαλιστή, η
Συμφωνία δεν εφαρμόζεται.
Άρθρο 9β
Επικοινωνία εμπλεκομένων εταιριών σε τροχαίο ατύχημα.
1. Για το διακανονισμό ζημιάς κατ’ εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας
απαιτείται σε κάθε περίπτωση επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα ακόλουθα :
α. Εάν έχει συμπληρωθεί και συνυπογραφεί Έντυπο Φιλικής
Δήλωσης ατυχήματος, ο κατά το άρθρο 15 της παρούσας άμεσος
ασφαλιστής επικοινωνεί με τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού, με
σκοπό την ενημέρωση αυτού. Ο διακανονισμός της ζημιάς γίνεται
από τον άμεσο ασφαλιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
Συμφωνίας και χωρίς να περιμένει απάντηση από τον ασφαλιστή του
υπαίτιου οδηγού.
./.
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β. Εάν έχει συμπληρωθεί και συνυπογραφεί Έντυπο Φιλικής
Δήλωσης και οι δύο οδηγοί βαρύνονται με συνυπαιτιότητα κατά 50%
ο άμεσος ασφαλιστής επικοινωνεί με τον ασφαλιστή του υπαίτιου
οδηγού και διακανονίζει τη ζημιά μόνον μετά την αποδοχή του
ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού.
γ. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί Έντυπο Φιλικής Δήλωσης καθώς και
εάν υπάρχουν σωματικές βλάβες, ο άμεσος ασφαλιστής επικοινωνεί
με τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού, σύμφωνα με το άρθρο 9α
παρ. 3 και Παραρτήματος 9 της παρούσας.
2. Σε περίπτωση ατυχήματος μεταξύ οχημάτων των οποίων την ευθύνη
από την κυκλοφορία τους καλύπτουν συμβαλλόμενες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, οποιαδήποτε από τις δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις επικοινωνεί με την άλλη ακόμη και αν ενεργεί ως
ασφαλιστής του υπαίτιου οδηγού. Η επικοινωνία σ’ αυτή την περίπτωση
γίνεται με σκοπό την ενημέρωση του άμεσου ασφαλιστή και το
διακανονισμό της ζημιάς εκ μέρους αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι ο
ασφαλιστής του υπαίτιου οδηγού δίδει αυτόματα τη συγκατάθεσή του για
το διακανονισμό της ζημιάς.
3. Η αναφερόμενη στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος επικοινωνία
γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως καθορίζεται από το Γραφείο
Συμψηφισμού. Το έντυπο επικοινωνίας (Παράρτημα 8 της παρούσας)
αποστέλλεται ηλεκτρονικά υπόψη τού Υπευθύνου Επικοινωνίας, ειδικώς
ορισμένου γι’ αυτό το σκοπό από κάθε συμβαλλόμενη ασφαλιστική
επιχείρηση.
Άρθρο 10
Καλυπτόμενες Υλικές Ζημιές
Ανεξάρτητα από την τυχόν ύπαρξη άλλων ζημιών, οι καλυπτόμενες
υλικές ζημιές που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συμφωνημένο όριο
εφαρμογής της Συμφωνίας περιλαμβάνουν:
α.

β.

γ.

Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής
καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των
φόρων
Το κόστος αντικατάστασης κράνους, ρουχισμού και βαλίτσας
δικύκλου καθώς και του εξωτερικού καλύμματος του
οχήματος και
το κόστος μεταφοράς του οχήματος.
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Άρθρο 11
Όρια εφαρμογής Συμφωνίας
Ως συμφωνημένα όρια αποζημίωσης υλικών ζημιών και σωματικών
βλαβών θεωρούνται τα ποσά που καθορίζει εκάστοτε η Διαχειριστική
Επιτροπή του άρθρου 30. Από 1ης Απριλίου 2010 τα ποσά αυτά
ανέρχονται, για την αποζημίωση υλικών ζημιών στα 6.500 € και από της
1ης Σεπτεμβρίου 2011 για την αποζημίωση σωματικών βλαβών στα
30.000 € για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν
πρόσωπο τα 12.000 €.
Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο
οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά
διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.
Άρθρο 12
Πραγματογνωμοσύνη Υλικών Ζημιών –
Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη
1. Οι πραγματογνώμονες, εγγεγραμμένοι στον κατάλογο της παρ. 5 του
παρόντος άρθρου διορίζονται από την ασφαλιστική επιχείρηση του
αναίτιου ασφαλιζόμενου. Το κόστος πραγματογνωμοσύνης βαρύνει
την ασφαλιστική επιχείρηση που διορίζει τον πραγματογνώμονα.
2. Η πραγματογνωμοσύνη υλικών ζημιών είναι υποχρεωτική εάν οι
ζημιές υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 300 €.
3. Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωτική σε περίπτωση
αποζημίωσης βάσει ιατρικών αποδείξεων άνω των 500 € καθώς και σε
περίπτωση απαίτησης για απώλεια εισοδήματος ή και χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και εφόσον δεν υπάρχει βεβαίωση
δημόσιου νοσοκομείου ή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
4. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης δεν αμφισβητείται από την
ασφαλιστική επιχείρηση του υπαίτιου οδηγού η οποία διατηρεί το
δικαίωμα να την ζητήσει μαζί με όλα τα λοιπά έγγραφα του φακέλου
σε περίπτωση που ο άμεσος ασφαλιστής δε διακανόνισε εν τέλει τη
ζημιά κατ΄ εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.
5. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλλουν κατάλογο
στο Γραφείο Συμψηφισμού του άρθρου 20 με τα ονόματα των
πραγματογνωμόνων υλικών ζημιών καθώς και των ιατρών
πραγματογνωμόνων με τους οποίους συνεργάζονται.
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Κεφάλαιο Β'
Υποχρεώσεις Συμβαλλόμενων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 13
Υπεύθυνος Συμφωνίας
1. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ορίζουν υπεύθυνο και
αναπληρωτή του, αρμόδιο για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους
των άλλων συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και με τα
όργανα της Συμφωνίας.
2. Τα στοιχεία των υπεύθυνων καθώς και οι οποιεσδήποτε ενδιάμεσες
αλλαγές αυτών κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Γραφείο
Συμψηφισμού.
Άρθρο 14
Τραπεζικός Λογαριασμός
Κάθε συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση διατηρεί ειδικό τραπεζικό
λογαριασμό για την εφαρμογή της Συμφωνίας.
Άρθρο 15
Άμεσος Ασφαλιστής - Ασφαλιστής Υπαιτίου
1. Σε περίπτωση διακανονισμού ζημιάς κατ' εφαρμογή της παρούσας
Συμφωνίας συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση (άμεσος ασφαλιστής)
αποζημιώνει απ' ευθείας αναίτιο ασφαλιζόμενό της για λογαριασμό
άλλης συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει την
αστική ευθύνη του υπαίτιου οδηγού (ασφαλιστής υπαίτιου ).
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο άμεσος ασφαλιστής δεν
αποζημίωσε εν τέλει τον ασφαλιζόμενό του, συμπεριλαμβανομένης και της
περίπτωσης που δεν είναι δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης λόγω
παρέλευσης 12 μηνών από την ημέρα του ατυχήματος, ο άμεσος
ασφαλιστής παραδίδει χωρίς καθυστέρηση στον ασφαλιστή του υπαίτιου,
μετά από αίτηση αυτού, το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται για το
διακανονισμό της ζημιάς.
./.
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Άρθρο 16
Προσδιορισμός υπαιτιότητας
1. Μετά την παραλαβή της Φιλικής Δήλωσης ή σε περίπτωση έλλειψής
της μετά την παραλαβή της δήλωσης ατυχήματος του ασφαλιζόμενου,
προσδιορίζεται το ποσοστό ευθύνης κάθε οδηγού με βάση τις
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές και σε συνδυασμό και με τα
έγγραφα που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
Με τον προσδιορισμό της υπαιτιότητας το ατύχημα εντάσσεται σε μια
από τις περιπτώσεις του Πίνακα Υπαιτιοτήτων (Π.Υ.) που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα 2).
2. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού ευθύνης συνεκτιμώνται, εφόσον
υπάρχουν, εκθέσεις των Αστυνομικών Αρχών (όπως Δελτίο Τροχαίων
Ατυχημάτων με Υλικές Ζημιές, Απόσπασμα Βιβλίου Αδικημάτων και
Συμβάντων και Προανακριτικό Υλικό), ως και άλλα Δημόσια
έγγραφα. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των στοιχείων που
περιέχονται στη Φιλική Δήλωση ή στη δήλωση ατυχήματος του
ασφαλιζόμενου και των στοιχείων των δημοσίων εγγράφων
υπερισχύουν τα δημόσια έγγραφα.
3. Καθορίζονται μόνο δύο ποσοστά ευθύνης δηλαδή 100% ή 50%.
4. Το σύνολο των ποσοστών ευθύνης των δύο οδηγών δεν μπορεί να
υπερβεί το 100%.
Άρθρο 17
Καταβολή αποζημίωσης - Εξοφλητική απόδειξη
1. Η συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση ως άμεσος ασφαλιστής
αποζημιώνει τον ασφαλιζόμενό της στο ποσοστό της ευθύνης που
αποδίδεται στον οδηγό του άλλου οχήματος, σύμφωνα με τον
Πίνακα Υπαιτιοτήτων.
2. Κατά την καταβολή του ποσού ο ασφαλιζόμενος ή και οι
αποζημιούμενοι επιβαίνοντες υπογράφουν εξοφλητική απόδειξη, με
την οποία απαλλάσσουν τις δύο συμβαλλόμενες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις καθώς και τον ασφαλιζόμενο, τον ιδιοκτήτη και τον
οδηγό του υπαίτιου οχήματος, από κάθε άλλη ευθύνη για ζημιές
(θετικές ή αποθετικές) που σχετίζονται με το ατύχημα και τις
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συνέπειές του. Η απόδειξη συντάσσεται σύμφωνα με τα συνημμένα
υποδείγματα (Παράρτημα 3α, 3β και 3γ).
3. Ο φάκελος της ζημιάς με το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών
διατηρείται στο αρχείο του άμεσου ασφαλιστή.
Άρθρο 18
Ποσό αποζημίωσης - Μέσο κόστος
1.

Η αποζημίωση που καταβάλει ο άμεσος ασφαλιστής είναι ίση με
το πραγματικό ύψος της ζημιάς του αναίτιου ασφαλιζόμενού του,
αφού ληφθεί υπόψη το ποσοστό ευθύνης που αποδίδεται στον
οδηγό του άλλου οχήματος.

2.

Με τον διακανονισμό της ζημιάς από τον άμεσο ασφαλιστή
δημιουργείται η υποχρέωση για τον ασφαλιστή του υπαίτιου να
του επιστρέψει το μέσο κόστος αποζημίωσης, όπως υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας, μέσω του Γραφείου
Συμψηφισμού.

3.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση διακανονισμού ζημιάς που δεν
υπερβαίνει τα 50 € ο ασφαλιστής του υπαίτιου επιστρέφει στον
άμεσο ασφαλιστή το πραγματικό κόστος αποζημίωσης.
Άρθρο 19
Κοινοποίηση καταβολών αποζημίωσης

1. Ο άμεσος ασφαλιστής κοινοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα στο Γραφείο
Συμψηφισμού τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 5 της
παρούσας για κάθε φάκελο διακανονισθείσας ζημιάς.
2. Η κοινοποίηση προς το Γραφείο Συμψηφισμού διακανονισθείσας
ζημιάς πρέπει να γίνει το αργότερο, εντός προθεσμίας έξι μηνών από
τον διακανονισμό της και όχι αργότερα από 12 μήνες από την ημέρα
του ατυχήματος.
Η κοινοποίηση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και την αμέσως επόμενη
του δωδεκαμήνου ημερομηνία επικοινωνίας με το Γραφείο
Συμψηφισμού κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 25 περ. α της παρούσας.
./.
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3. Για κάθε διακανονισθείσα ζημιά μόνον μία κοινοποίηση είναι δυνατή.
4. Το Γραφείο Συμψηφισμού προσδιορίζει τα συμβατά ηλεκτρονικά
μέσα επικοινωνίας.
Κεφάλαιο Γ'
Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού
Άρθρο 20
Γραφείο Συμψηφισμού
Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο
ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της
Συμφωνίας. Οι αποφάσεις του Γραφείου Συμψηφισμού σε θέματα
τεχνικής φύσεως δεσμεύουν τις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.
Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Γραφείου Συμψηφισμού
Το Γραφείο Συμψηφισμού :
α. δέχεται τις κοινοποιήσεις καταβολής αποζημίωσης των άμεσων
ασφαλιστών για διακανονισθείσες ζημιές,
β. ενημερώνει αναλυτικά τις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
για κάθε φάκελο ζημιάς είτε αυτές ενήργησαν ως ο άμεσος ασφαλιστής
είτε φέρονται ως ο ασφαλιστής του υπαίτιου, αναφέροντας ρητά το μέσο
κόστος αποζημίωσης, όπως τούτο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο
22, καθώς και για τις ζημιές που τις αφορούν και δεν έχουν
διακανονισθεί,
γ. δέχεται τις αντιρρήσεις των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις προωθεί στη
Διαχειριστική Επιτροπή,
./.
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δ. προσδιορίζει και ενημερώνει τις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις για τα υπόλοιπα, χρεωστικά ή πιστωτικά, που παρουσιάζει ο
λογαριασμός κάθε μιας μετά τον συμψηφισμό των φακέλων ζημιών που
τις αφορούσαν και για την περίοδο επεξεργασίας,
ε. υπολογίζει το κόστος έρευνας σε περίπτωση ανάκλησης ζημιάς, το
κόστος διαχείρισης των φακέλων ζημιών κάθε συμβαλλόμενης
ασφαλιστικής επιχείρησης καθώς και οφειλόμενους τόκους λόγω
καθυστερημένων πληρωμών,
στ. επεξεργάζεται και εκδίδει στατιστικά στοιχεία για την λειτουργία της
Συμφωνίας,
ζ. διατηρεί ενημερωμένο αρχείο με πλήρη στοιχεία των υπεύθυνων και
αναπληρωτών τους για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Το αρχείο αυτό
κοινοποιείται στις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
η. διατηρεί κατάλογο με τα στοιχεία των πραγματογνωμόνων υλικών
ζημιών καθώς και των ιατρών πραγματογνωμόνων που συνεργάζονται με
τις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
θ. καθορίζει τον τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας των συμβαλλομένων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων στις προβλεπόμενες από την παρούσα
Συμφωνία περιπτώσεις.
Άρθρο 22
Υπολογισμός Μέσου Κόστους Αποζημίωσης
1. Το Γραφείο Συμψηφισμού ταξινομεί ηλεκτρονικά κατά αύξουσα
σειρά ύψους ποσού τις καταβολές αποζημίωσης του άρθρου 21 εδ. α
για την περίοδο επεξεργασίας όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 4
του παρόντος και τις διακρίνει σε τρεις κατηγορίες ως εξής :
Στην α' κατηγορία περιλαμβάνεται πλήθος φακέλων ζημιών που
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ του 20% και του 50% του συνόλου των
ταξινομημένων φακέλων ζημιών.
Στην β' κατηγορία περιλαμβάνεται πλήθος φακέλων ζημιών που
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ του 40% και του 79% του συνόλου των
ταξινομημένων φακέλων ζημιών.
./.
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Στην γ' κατηγορία περιλαμβάνεται πλήθος φακέλων ζημιών που
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ του 1% και του 10% του συνόλου των
ταξινομημένων φακέλων ζημιών.
Το ποσοστό της πρώτης και της τρίτης κατηγορίας, κυμαινόμενο
εντός των προαναφερθέντων ορίων, προσδιορίζεται τυχαία με
ηλεκτρονικό τρόπο. Το ποσοστό που απομένει μετά την εξεύρεση του
ποσοστού της πρώτης και της τρίτης κατηγορίας αποτελεί το ποσοστό
της δεύτερης κατηγορίας.
2. Το μέσο κόστος ζημιάς κάθε κατηγορίας υπολογίζεται από το
άθροισμα των καταβολών αποζημιώσεων της κατηγορίας δια του
αριθμού των φακέλων που εντάσσονται σ' αυτή την κατηγορία.
Αυτό το ποσό είναι το μέσο κόστος αποζημίωσης κάθε κατηγορίας για
την περίοδο επεξεργασίας.
3. Για τον υπολογισμό του μέσου κόστους αποζημίωσης δεν
λαμβάνονται υπόψη οι ζημιές πραγματικού κόστους (άρθρα 28 παρ. 2
και 29).
4. Η περίοδος επεξεργασίας για τον υπολογισμό του μέσου κόστους
αποζημίωσης είναι μηνιαία.
Άρθρο 23
Υπολογισμός Υπολοίπων
1. Το Γραφείο Συμψηφισμού χρεώνει με το μέσο κόστος αποζημίωσης
κάθε κατηγορίας τον ασφαλιστή του υπαίτιου για κάθε
διακανονισθείσα για λογαριασμό του από τον άμεσο ασφαλιστή
ζημιά, κατά το ποσοστό ευθύνης του υπαίτιου οδηγού και αντίστοιχα
πιστώνει τον άμεσο ασφαλιστή.
2. Για τον υπολογισμό του υπολοίπου χρεωστικού ή πιστωτικού, που
μπορεί να προκύψει για την περίοδο επεξεργασίας για κάθε
συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνονται υπ’ όψιν
επιπλέον ιδίως οι αποζημιώσεις πραγματικού κόστους, οι
αντιλογισμοί από τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, τα έξοδα υποβολής
αντίρρησης, το κόστος διαχείρισης φακέλων ζημιών, οι οφειλόμενοι
τόκοι.
./.
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Άρθρο 24
Αντιρρήσεις
1. Μετά την ενημέρωση από το Γραφείο Συμψηφισμού κατ' εφαρμογή
του άρθρου 21 εδ. β η συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που
φέρεται ως ο ασφαλιστής του υπαίτιου μπορεί να προβάλλει
αντίρρηση για διακανονισθείσα ζημιά από τον άμεσο ασφαλιστή,
για :
α. έλλειψη προϋπόθεσης εφαρμογής της Συμφωνίας
β. έλλειψη έγκυρης ασφάλισης αστικής ευθύνης
γ. τρόπο εφαρμογής του Πίνακα Υπαιτιοτήτων
δ. εκ των υστέρων ένταξη της ζημιάς (άρθρο 28)
ε. αποζημίωση με πραγματικό κόστος (άρθρο 29)
στ. αποζημίωση πλασματικής ζημιάς
Ειδικά στην περίπτωση δ. ( εκ των υστέρων ένταξη ζημιάς στη
Συμφωνία, άρθρο 28 παρ. 2) η αντίρρηση για το διακανονισμό της
ζημιάς από τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού προβάλλεται από τον
άμεσο ασφαλιστή.
Για την υποβολή αντίρρησης κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης στ.
απαιτείται απόδειξη με κάθε πρόσφορο μέσο από τον υπαίτιο
ασφαλιστή ότι η διακανονισθείσα από τον άμεσο ασφαλιστή ζημιά
δεν ήταν πραγματική.
Υποβολή αντίρρησης για πλασματική ζημιά είναι δυνατή ακόμη και
σε περίπτωση θετικής απάντησης εκ μέρους του υπαίτιου
ασφαλιστή, εφόσον ακολούθησε ανάκληση της δήλωσης ζημιάς μετά
από έρευνα.
Η ανάκληση της δήλωσης ζημιάς συντάσσεται σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα 3ε).
2. Αντίρρηση για διακανονισθείσα ζημιά μπορεί να υποβληθεί εντός
προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία ενημέρωσης των
συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων από το Γραφείο
Συμψηφισμού, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 εδ. β της παρούσας.
3. Για τον έλεγχο ύπαρξης έγκυρης ασφάλισης αστικής ευθύνης κατά
την ημερομηνία του ατυχήματος χρησιμοποιείται το αρχείο της
Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ε.Α.Ε.Ε. (Υ.Σ.Α.Ε.), το οποίο
ενημερώνεται με ευθύνη των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
./.
19

4. Για την υποβολή της αντίρρησης προς το Γραφείο Συμψηφισμού
χρησιμοποιείται έγγραφο σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα
(Παράρτημα 4).
5. Η υποβολή αντίρρησης δεν μεταβάλλει τα υπόλοιπα που
παρουσιάζουν οι λογαριασμοί των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων μετά τον συμψηφισμό των φακέλων ζημιών που τις
αφορούσαν.
6. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αντίρρησης κατά την
διαδικασία του άρθρου 32, το Γραφείο Συμψηφισμού προβαίνει
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες για την
τακτοποίηση των υπολοίπων των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
Άρθρο 25
Ημερομηνίες Επικοινωνίας
Για την επικοινωνία του Γραφείου Συμψηφισμού με τις συμβαλλόμενες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 της παρούσας
τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες :
α. Έως τις 8 κάθε μήνα :
Κοινοποιήσεις καταβολών αποζημίωσης
ασφαλιστές προς το Γραφείο Συμψηφισμού.

από

τους

άμεσους

β. Έως τις 15 κάθε μήνα :
- Αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα από το Γραφείο Συμψηφισμού
προς τις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις των
αναλυτικών εγγραφών του άρθρου 21 εδ. β της παρούσας.
- Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου που εμφανίζει τα υπόλοιπα
χρεωστικά ή πιστωτικά κατά το άρθρο 21 εδ. δ της παρούσας.
γ. Έως τις 23 κάθε μήνα :
Καταβολή των οφειλόμενων ποσών από τις συμβαλλόμενες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν χρεωστικό υπόλοιπο.

./.
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Η καταβολή γίνεται με κατάθεση στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό
που διατηρεί το Γραφείο Συμψηφισμού για την οικονομική
εξυπηρέτηση της Συμφωνίας. Αντίγραφο του αποδεικτικού
κατάθεσης διαβιβάζεται στο Γραφείο Συμψηφισμού.
δ. Έως τις 30 κάθε μήνα :
Καταβολή από το Γραφείο Συμψηφισμού των οφειλόμενων ποσών
υπέρ των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με πιστωτικό
υπόλοιπο.
Η καταβολή γίνεται με κατάθεση στους λογαριασμούς που διατηρούν
οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή της
Συμφωνίας.
Άρθρο 26
Κόστος διαχείρισης φακέλου ζημιάς - Καθυστέρηση πληρωμής
1. Κάθε φάκελος ζημιάς επιβαρύνεται με κόστος διαχείρισης. Στο τέλος
κάθε περιόδου επεξεργασίας το Γραφείο Συμψηφισμού υπολογίζει για
κάθε συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση τη διαφορά μεταξύ του
αριθμού φακέλων ζημιών που διακανόνισε και του αριθμού φακέλων
ζημιών που διακανόνισαν οι άλλες συμβαλλόμενες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις για λογαριασμό της. Η διαφορά αυτή πιστωτική η
χρεωστική λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των υπολοίπων
σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας. Το κόστος διαχείρισης κάθε
φακέλου ζημιάς καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της
Διαχειριστικής Επιτροπής.
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των οφειλόμενων από τις
συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις πέραν της οριζόμενης
ημερομηνίας επιβάλλεται αυτομάτως τόκος υπερημερίας ίσος με 1,5%
το μήνα.
Άρθρο 27
Έξοδα Λειτουργίας - Εισφορές
1. Τα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου Συμψηφισμού καλύπτονται από
εισφορές των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες
υπολογίζονται επί τη βάσει του αριθμού των φακέλων ζημιών που
διακανονίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας.
./.
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2. Το ύψος της εισφοράς κάθε συμβαλλόμενης ασφαλιστικής
επιχείρησης είναι ανάλογο με το πλήθος των φακέλων ζημιών που
διακανονίζουν οι λοιπές συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
για λογαριασμό της.
Το ποσόν με το οποίο επιβαρύνεται κάθε φάκελος διακανονισθείσας
ζημιάς καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που δεν
είναι μέλος της Ε.Α.Ε.Ε. η προαναφερθείσα εισφορά αυτής
επιβαρύνεται επιπλέον με αναλογία συμμετοχής της στο κόστος
λειτουργίας του Γραφείου Συμψηφισμού το ύψος της οποίας
υπολογίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή.
3. Το τυχόν υπόλοιπο εισφορών κατά το τέλος της χρήσης παραμένει ως
ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη εκτάκτων εξόδων της
Συμφωνίας.

./.
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Κεφάλαιο Δ'
Ειδικές περιπτώσεις
Άρθρο 28
Εκ των υστέρων ένταξη ζημιάς στη Συμφωνία
1. Περίπτωση ένταξης εκ των υστέρων ζημιάς, που ενώ πληρούσε τις
προϋποθέσεις εφαρμογής της Συμφωνίας διακανονίστηκε από τον
ασφαλιστή του υπαίτιου, είναι δυνατή.
Ο ασφαλιστής του υπαίτιου, μετά την αποζημίωση που κατέβαλε
στον ασφαλιζόμενο της άλλης συμβαλλόμενης ασφαλιστικής
επιχείρησης (άμεσος ασφαλιστής) ενημερώνει το Γραφείο
Συμψηφισμού σχετικά και ζητά την επιστροφή του ποσού
αποζημίωσης που κατέβαλε.
2. Το Γραφείο Συμψηφισμού χρεώνει με το ποσό αυτό τον άμεσο
ασφαλιστή και πιστώνει με το ίδιο ποσό τον ασφαλιστή του υπαίτιου.
3. Ο άμεσος ασφαλιστής κοινοποιεί στο Γραφείο Συμψηφισμού τα
στοιχεία της διακανονισθείσας ζημιάς για την εκ των υστέρων
εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας.
Η κοινοποίηση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 6 μηνών από
την ημερομηνία ενημέρωσής του, από το Γραφείο Συμψηφισμού, για
ζημιά που είχε χαρακτηριστεί ως ζημιά για « εκ των υστέρων
ένταξη ».
4. Η ίδια διαδικασία για την εκ των υστέρων ένταξη ζημιάς στη
Συμφωνία εφαρμόζεται κατ' αναλογία και στην περίπτωση που η
ζημιά είχε εκτιμηθεί από τον άμεσο ασφαλιστή ως υπερβαίνουσα το
όριο εφαρμογής της Συμφωνίας, αποζημιώθηκε όμως από τον
ασφαλιστή του υπαίτιου με ποσό κατώτερο του ορίου.

./.
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Άρθρο 29
Αποζημίωση πραγματικού κόστους
1. Σε περίπτωση ζημιάς που εξαιρείται από την κάλυψη της αστικής
ευθύνης (εξαιρέσεις άρθρου 6β κ.ν. 489/76 όπως ισχύει εκάστοτε),
διατηρούμενης της ευθύνης της ασφαλιστικής επιχείρησης έναντι του
τρίτου ζημιωθέντος, η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται με τον
ακόλουθο τρόπο.
Μετά την αποζημίωση του αναίτιου, ο άμεσος ασφαλιστής κοινοποιεί
στο Γραφείο Συμψηφισμού τα στοιχεία της διακανονισθείσας ζημιάς
επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ατύχημα προσκληθέν από γεγονός
που εξαιρείται της κάλυψης αστικής ευθύνης.
Το Γραφείο Συμψηφισμού χρεώνει τον υπαίτιο ασφαλιστή με το
πραγματικό κόστος και με το ίδιο ποσό πιστώνει τον άμεσο
ασφαλιστή.
2. Η διακανονισθείσα με το πραγματικό κόστος ζημιά δεν λαμβάνεται
υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου κόστους αποζημίωσης
σύμφωνα με το άρθρο 22.
3. Τα πρωτότυπα παραστατικά αποζημίωσης βρίσκονται στη διάθεση
του υπαίτιου ασφαλιστή.
Άρθρο 29α
Αποζημίωση ατυχήματος καλυπτομένου από την ίδια συμβαλλόμενη
ασφαλιστική επιχείρηση
1. Σε περίπτωση που την αστική ευθύνη των δύο εμπλεκομένων οδηγών
καλύπτει η ίδια συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση
καταβληθείσα αποζημίωση δεν λαμβάνεται υπόψη από το Γραφείο
Συμψηφισμού κατά τον υπολογισμό του μέσου κόστους αποζημίωσης
σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας.
2. Μετά την αποζημίωση του αναίτιου, η συμβαλλόμενη ασφαλιστική
επιχείρηση κοινοποιεί στο Γραφείο Συμψηφισμού τα στοιχεία της
διακανονισθείσας ζημιάς επισημαίνοντας ότι η ίδια συμβαλλόμενη
ασφαλιστική επιχείρηση καλύπτει και την ευθύνη του υπαίτιου
οδηγού.
3. Το Γραφείο Συμψηφισμού χρεώνει και πιστώνει με το ίδιο ποσό
(πραγματικό ποσό αποζημίωσης) την εν λόγω ασφαλιστική
επιχείρηση.
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Κεφάλαιο Ε'
Όργανα Συμφωνίας
Άρθρο 30
Διαχειριστική Επιτροπή
1. Συστήνεται ειδικό όργανο η Διαχειριστική Επιτροπή αρμόδια για την
παρακολούθηση γενικώς της εφαρμογής της Συμφωνίας, της
λειτουργίας του Γραφείου Συμψηφισμού και για την επίλυση των
διαφορών και των αντιρρήσεων των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
2. Απαρτίζεται από επτά τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά με
δικαίωμα ψήφου τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των
συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τρία χωρίς δικαίωμα
ψήφου, εκ των οποίων δύο εκπροσωπούν το Γραφείο Συμψηφισμού
και το τρίτο είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Ατυχημάτων
της Ε.Α.Ε.Ε.
Στη Διαχειριστική Επιτροπή συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο
νομικός σύμβουλος της Συμφωνίας.
3. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να
συμμετέχουν στη Διαχειριστική Επιτροπή με περισσότερους από έναν
εκπρόσωπό τους με δικαίωμα ψήφου.
4. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εκλέγουν Πρόεδρο, Γενικό
Γραμματέα και Ταμία. Η Διαχειριστική Επιτροπή συνεδριάζει σε
απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της με
δικαίωμα ψήφου και παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία.
5. H θητεία της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι διετής.
6. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής αποζημιώνονται για την
συμμετοχή τους. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 33 της παρούσας.
7. Τα έξοδα λειτουργίας της Διαχειριστικής Επιτροπής καλύπτονται από
τις εισφορές των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων το
ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
σύμφωνα με το άρθρο 33 της παρούσας.
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Άρθρο 31
Αρμοδιότητες
1. Η Διαχειριστική Επιτροπή :
α.
β.
γ.

δ.
ε.
στ.

ζ.

η.
θ.

ι.

αποφασίζει για την προσχώρηση νέων μελών στη Συμφωνία
καθώς και για τη διαγραφή τους,
τηρεί το Μητρώο Μελών και το ενημερώνει αναλόγως,
επιλύει τις διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της
Συμφωνίας και καθορίζει το ποσό της αμοιβής που
καταβάλλεται για την εξέταση κάθε αντίρρησης
ερμηνεύει τις διατάξεις της Συμφωνίας και καθορίζει τα
κριτήρια αντιμετώπισης θεμάτων σύμφωνα με τους σκοπούς
της Συμφωνίας στις περιπτώσεις που δεν έχουν ρυθμισθεί ρητά,
επεξεργάζεται Οδηγίες Πρακτικής Εφαρμογής της Συμφωνίας
και του Πίνακα Υπαιτιοτήτων και τις κοινοποιεί στις
συμβαλλόμενες αςφαλιστικές επιχειρήσεις,
καθορίζει τα όρια υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών ανά
ατύχημα και ανά ζημιωθέντα για την εφαρμογή της παρούσας
Συμφωνίας καθώς και το ύψος κόστους διαχείρισης φακέλου
ζημιάς,
αποφασίζει για την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα γραφεία
των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με σκοπό τη
εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της Συμφωνίας από τις
συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
παρακολουθεί τις εργασίες του Γραφείου Συμψηφισμού,
υποβάλλει προτάσεις προς την Γενική Συνέλευση των
συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων :
i.
για το ύψος των ετήσιων εισφορών που απαιτούνται για
την λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας,
ii.
για τον καθορισμό της ετήσιας εγγύησης των
συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
iii. για την Τροποποίηση διατάξεων της παρούσας
Συμφωνίας,
διαχειρίζεται την ετήσια εγγύηση των συμβαλλόμενων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αποφασίζει για την διάθεσή
της,
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ια.

ιβ.

ιγ.

υπολογίζει και αποδίδει στο τέλος κάθε χρήσης το μερίδιο που
αναλογεί σε κάθε συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση και
το οποίο προκύπτει από τους τόκους υπερημερίας, την απόδοση
των καταθέσεων των εγγυήσεων και την τυχόν απόδοση των
χρημάτων που διαχειρίζεται το Γραφείο Συμψηφισμού,
λαμβάνει έκτακτα μέτρα με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον
πέντε ψήφων, όπως αναπροσαρμογή εγγύησης σύμφωνα με το
άρθρο 36 παρ. 7 της παρούσας ή υποβολή συμπληρωματικών
στοιχείων για την αξιοπιστία της συμβαλλόμενης ασφαλιστικής
επιχείρησης. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και για περαιτέρω διασφάλιση των συμφερόντων
των συμβαλλομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και για την
εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Συμφωνίας.
αποφασίζει τη δημιουργία αποθεματικού εφόσον υπάρχει θετικό
αποτέλεσμα χρήσης, με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών όπως η προβλεπόμενη στ άρθρο 36 παρ.5 της
παρούσης.

2. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Διαχειριστική Επιτροπή
μπορεί να ζητήσει στοιχεία των φακέλων ζημιών των συμβαλλόμενων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Άρθρο 32
Επίλυση αντιρρήσεων
1. Η Διαχειριστική Επιτροπή επιλύει τις διαφορές που της υποβάλλονται
από τις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις με την διαδικασία
των αντιρρήσεων του άρθρου 24 της παρούσας με τον ακόλουθο
τρόπο.
2. Για την επίλυση της αντίρρησης η Διαχειριστική Επιτροπή θεωρείται
ότι συνεδριάζει με απαρτία εάν είναι παρόντα τρία μέλη της με
δικαίωμα ψήφου που δεν ανήκουν σε καμιά από τις δυο εμπλεκόμενες
στην αντίρρηση ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αποφασίζει με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων.
2α. Σε περίπτωση που η αντίρρηση οφείλεται σε λάθος καταχώριση των
στοιχείων που κοινοποιούνται στο Γραφείο Συμψηφισμού κατ’
εφαρμογή του άρθρου 19 της παρούσας, η Διαχειριστική Επιτροπή
καλεί τον άμεσο ασφαλιστή να προβεί στην απαραίτητη διόρθωση
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
της σχετικής ειδοποίησης αντίρρησης.
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Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και εφόσον δεν έχει γίνει η
αναγκαία διόρθωση, η Διαχειριστική Επιτροπή επιλύει την αντίρρηση
με τα δικαιολογητικά που έχει στη διάθεσή της, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο.
3. Οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν υπόκεινται σε έφεση
και δεσμεύουν τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
4. Η Διαχειριστική Επιτροπή κοινοποιεί τις αποφάσεις της στο Γραφείο
Συμψηφισμού εγκαίρως για να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό
των υπολοίπων στην αμέσως επόμενη περίοδο επεξεργασίας.
5. Για κάθε διαδικασία επίλυσης διαφοράς οφείλεται αμοιβή που
βαρύνει τον ηττηθέντα. Το ύψος της προσδιορίζεται από τη
Διαχειριστική Επιτροπή. Το έσοδο από τις αμοιβές χρησιμοποιείται
για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Συμφωνίας και
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών των
συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Άρθρο 33
Γενική Συνέλευση
1. Ανώτατο όργανο της παρούσας Συμφωνίας είναι η Γενική Συνέλευση
των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων αρμόδια για κάθε
θέμα σχετικό με την εφαρμογή της Συμφωνίας.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για :
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

τον καθορισμό των ετήσιων εισφορών των συμβαλλόμενων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των εξόδων
λειτουργίας της Συμφωνίας,
τον καθορισμό της ετήσιας εγγύησης των συμβαλλόμενων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της
Διαχειριστικής Επιτροπής για την συμμετοχή τους στις
εργασίες της,
την απαλλαγή της Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε
ευθύνη,
την τροποποίηση των διατάξεων της παρούσας,
την λύση της Συμφωνίας.
./.

28

3. Για τον υπολογισμό των ψήφων κάθε συμβαλλόμενης ασφαλιστικής
επιχείρησης λαμβάνεται υπ’ όψιν το ύψος της παραγωγής
πρωτασφαλίστρων της προηγούμενης χρήσης στον κλάδο ασφάλισης
αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Για την εξεύρεση των ψήφων καθώς
και για τη διαδικασία νόμιμης σύγκλησης και διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Καταστατικού
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος όπως ισχύει εκάστοτε.
Ειδικά, όσον αφορά στην εκπροσώπηση των συμβαλλόμενων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων στη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση
που ο σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Α.Ε.Ε. (άρθρο 2)
εκπρόσωπος της εταιρίας ή ο αναπληρωτής του δεν μπορούν να
παρευρεθούν προσωπικά διορίζεται ως αναπληρωτής τους για τη
Γενική Συνέλευση στέλεχος της εταιρίας τους.

./.
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Κεφάλαιο ΣΤ'
Προσχώρηση – Αποχώρηση - Διαγραφή μελών - Εγγύηση
Άρθρο 34
Προσχώρηση μέλους
1.

Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου
ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων
οχημάτων γίνεται μέλος της παρούσας Συμφωνίας μετά από
έγγραφη αίτησή της (σύμφωνη με το Παράρτημα 6)
προσκομίζοντας :
α. Φορολογική ενημερότητα,
β. Βεβαίωση μη οφειλής προς :
i.
τα Ταμεία της Κοινωνικής Ασφάλισης
ii.
το Τ.Ε.Α.Ι.Τ (ΣΤ’ Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης )
iii. το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
iv.
το Επικουρικό Κεφάλαιο κ.ν. 489/76
γ. Δήλωση της ασφαλιστικής επιχείρησης για δέσμευση
αποστολής εκ μέρους της προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής
της Ε.Α.Ε.Ε. (Υ.Σ.Α.Ε) των απαραίτητων πληροφοριών,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του άρθρου 24 παρ.
3 της παρούσας Συμφωνίας . Η αποστολή των στοιχείων θα
γίνεται ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Υ.Σ.Α.Ε..
δ. Σε περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης η οποία είναι μέλος της
Ε.Α.Ε.Ε., απαιτείται επιπλέον βεβαίωση περί μη οφειλής προς
αυτήν, την οποία προμηθεύεται η Διαχειριστική Επιτροπή με
δική της πρωτοβουλία.

2.

Σε περίπτωση υποκαταστήματος ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα
σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. προκειμένου να γίνει
μέλος της παρούσας Συμφωνίας απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης
της Εποπτικής Αρχής της έδρας της ασφαλιστικής επιχείρησης περί
νομίμου λειτουργίας αυτής στη χώρα καταγωγής της.

3.

Η έγκριση αίτησης για προσχώρηση νέου μέλους στη Συμφωνία
λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία πέντε ψήφων από τη
Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία μπορεί να ζητήσει
συμπληρωματικά στοιχεία για την αξιοπιστία και την γενικότερη
φερεγγυότητα της αιτούσας. Η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει
για την αποδοχή των νέων μελών εντός προθεσμίας ενός μηνός από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των σύμφωνα με την
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παρ. 1 του παρόντος άρθρου απαραίτητων πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων.
4.

Μετά την έγκριση προσχώρησης από τη Διαχειριστική Επιτροπή η
αιτούσα ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει την εγγύηση του
άρθρου 36 μέσα σε προθεσμία 15 ημερών. Η διαδικασία
προσχώρησης ολοκληρώνεται μόνον μετά την καταβολή της
εγγύησης.

5.

Η Διαχειριστική Επιτροπή ενημερώνει αμέσως για τη νέα
προσχώρηση το Γραφείο Συμψηφισμού καθώς και τις λοιπές
συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

6.

Νεοϊδρυόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις γίνονται μέλη της
Συμφωνίας μόνον εφόσον έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό
τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 35
Ανανέωση Εγγραφής - Συμπληρωματικά στοιχεία

1. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις του προηγούμενου άρθρου
υποβάλλονται υποχρεωτικά ετησίως μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους
μαζί με την αίτηση ανανέωσης εγγραφής (Παράρτημα 6).
Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι δυνατόν να
παρατείνεται η προθεσμία της 31 Οκτωβρίου για την υποβολή των
προαναφερόμενων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών μετά από εκτίμηση
κατά περίπτωση των λόγων της καθυστέρησης.
Η παράταση δίδεται με την προϋπόθεση αφενός της υποβολής από την
ενδιαφερόμενη ασφαλιστική επιχείρηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή
του συνόλου των εγγράφων που έχει καταθέσει στο Υπουργείο
Ανάπτυξης για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων και αφετέρου της κατάθεσης επιπλέον εγγύησης που
καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.
2. Η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει για τις ανανεώσεις εγγραφής
μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μετά την έγκριση της ανανέωσης
από τη Διαχειριστική Επιτροπή η αιτούσα ασφαλιστική επιχείρηση
καταβάλλει την εγγύηση του άρθρου 36 μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.
Η διαδικασία προσχώρησης ολοκληρώνεται μόνον μετά την καταβολή
της εγγύησης.
31

3. Οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενημερώνουν το
Γραφείο Συμψηφισμού για τον αριθμό των ασφαλιζομένων οχημάτων
ανά ημερολογιακό τρίμηνο.
Η ενημέρωση γίνεται εντός 30 ημερών μετά τη λήξη του τριμήνου.
Άρθρο 36
Κατάθεση εγγύησης - Εγγυητικό Ταμείο
1.

Η προσχώρηση στη Συμφωνία επιβάλλει σε κάθε συμβαλλόμενη
ασφαλιστική επιχείρηση την κατάθεση εγγύησης, ίσης με 2,20 € ανά
ασφαλιζόμενο όχημα, με κατώτερο ποσό τα 44.000 € και ανώτερο τα
1.320.000 €.

2.

Σε περίπτωση που το σύνολο των χρεωπιστωτικών υπολοίπων
συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης κατά τη διάρκεια του
τελευταίου εκκαθαρισμένου πριν από τον υπολογισμό της εγγύησης
12μήνου εμφανίζεται εν τέλει χρεωστικό, τότε το ποσό αυτό
συγκρίνεται με το ποσό της εγγύησης που προκύπτει από τον
υπολογισμό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εφόσον είναι
μεγαλύτερό του αποτελεί την οφειλόμενη από την συμβαλλόμενη
ασφαλιστική επιχείρηση εγγύηση.
Το σύνολο των υπολοίπων χρεωστικών και πιστωτικών υπολογίζεται
από το Γραφείο Συμψηφισμού κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23 της
παρούσας.

3.

Σε περίπτωση που η εγγύηση ισούται με το χρεωστικό υπόλοιπο
υπολογιζόμενο κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του παρόντος, το ανώτατο
όριο του 1.320.000 € της παρ. 1 δεν ισχύει.

4.

Τουλάχιστον το ¼ της εγγύησης όπως υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή
των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος κατατίθεται
υποχρεωτικά σε μετρητά, υπέρ του λογαριασμού του Γραφείου
Συμψηφισμού. Για το υπόλοιπο εκδίδεται εγγυητική επιστολή, υπέρ
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η εκάστοτε ισχύουσα
εγγυητική επιστολή ανανεώνεται κάθε έτος και καλύπτει πάντα
περίοδο δύο ετών. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από Τράπεζα
νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα παραδίδεται στην Ε.Α.Ε.Ε.
./.
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5.

Το σύνολο των εγγυήσεων σε μετρητά αποτελεί το Εγγυητικό
Ταμείο της Συμφωνίας, χρησιμοποιούμενο για την άμεση κάλυψη
καθυστερημένων πληρωμών συμβαλλόμενων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας επανείσπραξης των
οφειλομένων το αναγκαίο ποσό καλύπτεται από το αποθεματικό του
άρθρου 31 παρ. 1 στοιχείο ιγ., το οποίο έχει σχηματισθεί έως την
ημερομηνία οφειλής. Στην περίπτωση εξάντλησης του αποθεματικού
το εναπομείναν ποσό επιβαρύνει τις λοιπές συμβαλλόμενες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλογικά. Η επιβάρυνση κάθε
συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης υπολογίζεται επί τη βάσει
του αριθμού των ασφαλιζόμενων οχημάτων εκάστης. Ο αριθμός των
οχημάτων είναι αυτός που προκύπτει από την τελευταία διαθέσιμη
τρίμηνη ενημέρωση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ.3.

6.

Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ της Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος μετά την παρέλευση τριών ημερών από την
ημερομηνία όχλησης της συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης
για οφειλή πληρωμής. Η όχληση κοινοποιείται και προς την Τράπεζα
που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή.

7.

Ο υπολογισμός της εγγύησης συμβαλλόμενης ασφαλιστικής
επιχείρησης γίνεται ετησίως μετά την υποβολή της αίτησης για
ανανέωση εγγραφής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35.
Εξαιρετικά και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων με
απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής που λαμβάνεται με
αυξημένη πλειοψηφία πέντε ψήφων επιτρέπεται αναπροσαρμογή της
εγγύησης κατά τη διάρκεια του έτους.
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής το επιπλέον ποσόν της εγγύησης
καταβάλλεται μόνον σε μετρητά.
Άρθρο 37
Αποχώρηση μέλους

1. Η αποχώρηση συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης ισχύει από
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, εφόσον έχει ενημερωθεί η
Διαχειριστική Επιτροπή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του προηγουμένου
έτους.
2. Η Διαχειριστική Επιτροπή ενημερώνει αμέσως για την αποχώρηση το
Γραφείο Συμψηφισμού και τις λοιπές συμβαλλόμενες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.
./.
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3. Ατυχήματα που συνέβησαν μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους
εντός του οποίου ανακοινώθηκε η αποχώρηση από συμβαλλόμενη
ασφαλιστική επιχείρηση διακανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας.
4. Η καταβληθείσα εγγύηση παραμένει στη διάθεση της Διαχειριστικής
Επιτροπής για ένα έτος μετά την αποχώρηση, με ημερομηνία έναρξης
την 1η Ιανουαρίου και επιστρέφεται μετά την πάροδο του έτους,
εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμή υπόλοιπα από διακανονισθείσες
ζημιές.
Άρθρο 38
Προσωρινή παύση - Διαγραφή μέλους
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως η δέσμευση περιουσίας
συμβαλλόμενης ασφαλιστικής εταιρίας με απόφαση της αρμόδιας
εποπτικής αρχής, η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της
που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία πέντε ψήφων να ζητήσει
από τις λοιπές συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις την
προσωρινή παύση διακανονισμού ζημιών με υπαίτια εταιρία την
εταιρία της οποίας έχει δεσμευτεί η περιουσία. Σκοπός της
προσωρινής παύσης είναι ο περιορισμός του χρεωστικού υπολοίπου
της εν λόγω εταιρίας. Με νεώτερη απόφαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής που λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία τερματίζεται η
προσωρινή παύση.
2. Η διαγραφή συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης αποφασίζεται
από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Η απόφαση της διαγραφής
λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία πέντε ψήφων
και
δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο, κατά τη γνώμη της
Διαχειριστικής Επιτροπής, μέσο.
3. Λόγοι διαγραφής είναι ιδίως :
α. η έλλειψη μιας εκ των προϋποθέσεων για την προσχώρηση νέων
μελών σύμφωνα με το άρθρο 34,
β. η μη πληρωμή οφειλόμενων πέραν των επτά ημερών από την
συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής,
γ. η αντιδεοντολογική συμπεριφορά συμβαλλόμενης ασφαλιστικής
επιχείρησης κατά παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Ε.Α.Ε.Ε. και των διατάξεων της
παρούσας.
./.
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4. Σε περίπτωση διαγραφής η Διαχειριστική Επιτροπή ενημερώνει
αμέσως το Γραφείο Συμψηφισμού και τις λοιπές συμβαλλόμενες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναφέροντας την ημερομηνία διαγραφής.
5. Υπό την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας της Διαχειριστικής
Επιτροπής λαμβανομένης με ενισχυμένη πλειοψηφία πέντε ψήφων,
ατυχήματα που συνέβησαν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης για την
διαγραφή διακανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
6. Η εγγύηση του διαγραφέντος παραμένει στη διάθεση της
Διαχειριστικής Επιτροπής τουλάχιστον για ένα έτος από την
ημερομηνία διαγραφής και αποδίδεται μόνον εφόσον δεν υπάρχουν
εκκρεμή υπόλοιπα από διακανονισθείσες ζημιές.
7. Σε περίπτωση διαγραφής ασφαλιστικής επιχείρησης μέλους λόγω
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 α του
παρόντος η Συμφωνία εφαρμόζεται μεταξύ των λοιπών
συμβαλλομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του Επικουρικού
Κεφαλαίου του άρθρου 16 του κ.ν. 489/76, το οποίο υπεισέρχεται
αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα της ασφαλιστικής
επιχείρησης της οποίας η άδεια ανακλήθηκε.
Ο ειδικά οριζόμενος για το λόγο αυτό εκπρόσωπος του Επικουρικού
Κεφαλαίου συμμετέχει στη Διαχειριστική Επιτροπή χωρίς δικαίωμα
ψήφου.

./.
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Κεφάλαιο Ζ'
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 39
Έναρξη Ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ισχύουν για τα ατυχήματα με
υλικές ζημίες από 1ης Μαίου 2000.
Άρθρο 40
Λύση Συμφωνίας
Σε περίπτωση λύσης της Συμφωνίας μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το
Γραφείο Συμψηφισμού μετά την τακτοποίηση των υπολοίπων επιστρέφει
στις συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις τα εναπομείναντα ποσά
εγγύησης συνυπολογιζομένων και των αποδόσεών τους.
Άρθρο 41
Μητρώο Μελών
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προσχωρούν στην παρούσα
(συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις) εγγράφονται στο Μητρώο
Μελών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
(Παράρτημα 7).
Άρθρο 42
Μεταβατική Διάταξη
1.

Για τις ανάγκες της προετοιμασίας για την εφαρμογή της
Συμφωνίας και μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής
Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 33 της παρούσας, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος διορίζει
προσωρινή Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία επικουρείται στο
έργον της, και μόνο για τις ανάγκες της πρώτης θέσης σε εφαρμογή
της Συμφωνίας και την αρχική έγκριση των μελών από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ε.Ε.

2.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης
προσχώρησης των μελών και την σύνταξη του σχετικού Μητρώου
Μελών, συγκαλείται πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση των
συμβαλλόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη
Διαχειριστικής Επιτροπής.
-----------------------------------------------------------------
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