
ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

1) Ημερομηνία ατυχήματος 

……………………………….... 

Ώρα 

…….. 

2) Τόπος:  Πόλη, Χωριό:  

……………………………………… 

3)  Τραυματισμός, 

     ακόμη και ελαφράς  

 μορφής  Ναι    Όχι  

Ώρα παρουσίασης:..…….….…....……………. 

Άτομο:………..…………….…….……………... 

4) Υλικές Ζημιές άλλες εκτός των οχημάτων Α και Β  Ναι   Oχι    * 

………………………………………………………………………………….. 

5) Σε αντικείμενα άλλα από τα οχήματα Ναι    Όχι   

 ……………………………………………………………………………………. 

ΟΧΗΜΑ Α 12.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΧΗΜΑ Β 

6) Ασφαλισμένος 
Σημειώστε με (χ) στο αντίστοιχο για κάθε όχημα 
τετράγωνο για να γίνει σαφές το σχεδιάγραμμα 

6) Ασφαλισμένος 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………….……………… A  B ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………..…….…………….…. 

Όνομα:………………………….………..…….….…   1 Σταθμευμένο /  σε στάση 1   Όνομα:………………………….….…………..……. 

Αρ. Ταυτότητας:…………………..………...….….   2 Εκκίνηση από στάση/ άνοιγμα  θύρας 2   Αρ. Ταυτότητας:…………………..……….………. 

Διεύθυνση:…………………………..…….………..   3 Προς στάθμευση 3   Διεύθυνση:……………………………..…….…….. 

Τ.Κ:……….………..Χώρα……….………….……… 
  4 

Εγκατέλειπε χώρο  στάθμευσης,  
ιδιωτικό χώρο, χωματόδρομο 

4   
Τ.Κ:……….………..Χώρα……….……..…..……… 

Τηλ. Σταθερό /Κινητό:………………..….……....   5 
Εισέρχετο σε χώρο στάθμευσης, 

ιδιωτικό χώρο, Χωματόδρομο 5   Τηλ. Σταθερό /Κινητό:………………..….…….... 
 
Είστε εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ Ναι    Όχι    6 

Είσοδος σε κυκλικό κόμβο ή  κυκλική 
πορεία 6   

 
Είστε εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ Ναι    Όχι  

7) Όχημα:   7 Κίνηση σε κυκλικό κόμβο /πορεία 7   7) Όχημα: 

Αρ. Εγγραφής ……………….…………….……….   8 
Πρόσκρουση στο πίσω μέρος άλλου  
οχήματος που προχωρούσε στην ίδια 

κατεύθυνση και στην ίδια λωρίδα 

8   Αρ. Εγγραφής ……………………….…….………. 

Μάρκα / Tύπος ……….……..………………......... Μάρκα / Tύπος …………..…….………………….. 

8) Ασφαλιστική Εταιρεία       9 
Εκινείτο στην ίδια κατεύθυνση αλλά 

σε διαφορετική λωρίδα 
  9     8) Ασφαλιστική Εταιρεία 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………....  10 Άλλαζε λωρίδα 10  ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……………………………………….... 

Αρ. Ασφαλ. Συμβολαίου:……………..…………..  11 Προσπερνούσε 11  Αρ. Ασφαλ. Συμβολαίου:……………..………….. 

Περίοδος: Έναρξης …..……. Λήξης …..……….     12 Έστριβε δεξιά    12  Περίοδος: Έναρξης …..………Λήξης…..………. 

Διαμεσολαβητής:………………………………….     13 Έστριβε αριστερά  13  Διαμεσολαβητής:…………………………………. 

Περιεκτική Κάλυψη      Ναι     Όχι      14 Έκανε όπισθεν 14  Περιεκτική Κάλυψη      Ναι     Όχι  

9) Οδηγός (βλέπε Άδεια Οδηγού)     15 
Εκινείτο στο αντίθετο ρεύμα 

κυκλοφορίας  15  9) Οδηγός (βλέπε Άδεια Οδηγού) 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………..……………………..     16 Εκινείτο από δεξιά (σε διασταύρωση)  16  ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………..…………………….. 

Όνομα:………………………..……………………..     17 
Παραβίασε σήμα προτεραιότητας ή 

φωτεινό σηματοδότη  17 Όνομα:………………………..…………………….. 

Ημερομηνία Γέννησης:…….…………….……….   Προσδιορίστε τον αριθμό  
σημειωμένων με (χ) τετραγώνων  Ημερομηνία Γέννησης:……..……………………. 

Αρ.Ταυτότητας:……………….…………..……….. 
Υπογράφεται υποχρεωτικά από τους δύο Οδηγούς 
Δεν αποτελεί αναγνώριση ευθύνης, αλλά 
καταγραφή στοιχείων των εμπλεκομένων και των 
περιστατικών, για την επιτάχυνση του 
διακανονισμού 

Αρ.Ταυτότητας:……………….…………..……….. 

Διεύθυνση:…………………….…………………… Διεύθυνση:…………………….…………………… 

Χώρα:………………………….……………………. Χώρα:………………………….……………………. 

Τηλ. Σταθερό /Κινητό:………………..….……...... Τηλ. Σταθερό /Κινητό:………………..….……...... 

Τραυματίστηκε    Ναι      Όχι  
13) Σχεδιάγραμμα ατυχήματος Σχεδιάστε:  

1.του δρόμους – 2.την κατεύθυνση(με βέλη) 
των οχημάτων Α,Β-3.Την θέση τους την στιγμή 
σύγκρουσης – 4.Τη σήμανση των οδών –   
5.Την ονομασία των.Οδών. 

Τραυματίστηκε    Ναι      Όχι  

10)  Υποδείξτε το αρχικό σημείο σύγκρουσης 
 στο όχημα Α 

10)  Υποδείξτε το αρχικό σημείο σύγκρουσης 
 στο όχημα Α 

 
 

 
 

ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΥΥΣΣΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ 

  

    

11) Εμφανείς ζημιές στο όχημα Α: 11) Εμφανείς ζημιές στο όχημα Α: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

14) Ανεξάρτητοι Μάρτυρες (Όνομα/ Διεύθυνση / Τηλ.) 14) Ανεξάρτητοι Μάρτυρες (Όνομα/ Διεύθυνση/ Τηλ.) 

…………………………………………………………... 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….... 

…..……………………………………………………….. 

Α ……………………………………………………… 

Ημερομηνία …………………………………………. 

 

 Υπογραφή των Οδηγών   Β ………………………………………………………. 

Ημερομηνία ………………………………………….. 

 *Σε περίπτωση ζημιάς ή σε περίπτωση ζημιάς εκτός από ζημιά στα οχήματα Α και Β, δώστε πληροφορίες. 
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Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος Προς EUROSURE INSURANCE CO LTD  

Να συμπληρωθεί από τον Ασφαλισμένο και/ή τον Οδηγό και να σταλεί αμέσως στους Ασφαλιστές του μαζί με αντίγραφο της Άδειας Οδηγού και τον 
Τίτλο Ιδιοκτησίας.  (Να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετη σελίδα αν χρειαστεί) 

Ασφαλισμένος 1.  Επάγγελμα (αν περισσότερα του ενός να αναφερθούν όλα)   

………………………………….………………………………………………………………………………….……………………………. 

Ασφαλισμένο 
όχημα 

2. Παρακαλώ δώστε/επιβεβαιώστε οδηγίες εκ μέρους μου/μας (όπου εφαρμόζεται) για σκοπούς επιδιόρθωσης; 

 Είστε ο Ιδιοκτήτης Ναι     Όχι  - Αν όχι, αναφέρετε το Όνομα και την Διεύθυνση του Ιδιοκτήτη 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ακριβής σκοπός για τον οποίο το όχημα χρησιμοποιείτο κατά την ώρα του ατυχήματος ……………..……………………………… 

4. Το όχημα βρίσκεται σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση Ναι     Όχι   Αν όχι, αναφέρεται που βρίσκεται αυτή την στιγμή 

…………………………………………………….…………………………………………………Τηλ.  ………………………………..….. 

5. Όνομα και Διεύθυνση Χρηματοδοτικού Οργανισμού (αν υπάρχει) ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Οδηγός ή 
πρόσωπο που 
έχει το όχημα  
στην κατοχή ή 
φύλαξη του 

(Αν ο Ασφαλι-
σμένος να 
συμπληρωθεί 
το μέρος αυτό 
ανάλογα) 

6. Ημερομηνία 
Γέννησης 

Επάγγελμα (αν περισσότερα 
του ενός να αναφερθούν όλα) 

Ημερομηνία απόκτησης 
Άδειας Οδηγού 

Το όχημα οδηγήθηκε με 
την συγκατάθεση σας; 

Ο Οδηγός είναι  
Εργοδοτούμενος σας; 

    Ναι     Όχι  Ναι     Όχι  

7. Δώστε λεπτομέρειες οποιασδήποτε βλάβης στην όραση ή την ακοή και οποιασδήποτε άλλης ανικανότητας  

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

8. Πλήρεις λεπτομέρειες όλων των καταδικών για τροχαία αδικήματα συμπεριλαμβανομένων και των Ποινικών Υποθέσεων που εκκρεμούν  

Ημερομηνία Αδίκημα Ποινή Ημερομηνία Αδίκημα Ποινή 

α) ……………. 

β) ……………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………. 

…………………. 

γ) ………………. 

δ) .……………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

…………………. 

…………………. 

Επιβάτες στο 
 

9. Όνομα Διεύθυνση Ηλικία Τηλέφωνο Λεπτομέρειες 
Σωματικών Βλαβών 

Έφεραν Ζώνες  
Ασφαλείας; 

α) Ασφαλισμένο 
Όχημα        

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………. 

………. 

………. 

……… 

……….... 

………... 

……….... 

………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

β) Τρίτο  
 Όχημα 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………. 

………. 

………. 

……… 

……….... 

………... 

……….... 

………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

Ζημιά σε 
περιουσία και 
οχήματα εκτός  
των οχημάτων  
«Α» και «Β»πίσω 

10. Όνομα και Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Λεπτομέρειες του 
οχήματος ή περιουσίας 

Φύση της ζημιάς 
(έκταση) 

Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο 
Ασφαλιστή   

………………………………………..…………. …………………………… …………………….. …………………………………….. 

Ενέργεια της 
Αστυνομίας 

11. Αστυνομία: α)   Ναι   Αστυνομικός Σταθμός/Τηλ……..………………..………………………………………………. 

  Όνομα/Αρ. Αστυνομικού …………….…..…..…………………………………………………. 

β) Όχι  

12. Θα γίνει προσαγωγή 

 ενώπιον της δικαιοσύνης:  

  - Όνομα Οδηγού ….……..………..…………………….…………………..      

α)  Ναι       -  Κατηγορία       …..…………………..…………………………………….                                                                    

 

β) Όχι  

Λεπτομέρειες 
του ατυχήματος 

13. Καιρικές συνθήκες ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. Ταχύτητα οχημάτων (χ.α.ω.)      Α     Β   Όριο Ταχύτητας……………................. 

15. Τι προειδοποιήσεις δόθηκαν από τον οδηγό ή το άλλο μέρος;  ……............................................................................................... 

16. Υπήρχεν οδικός φωτισμός;    Ναι     Όχι    

17. Τι φώτα χρησιμοποιούσε το όχημα σας/το άλλο όχημα …………………………………………………………………………………… 

18. Αν το όχημα σας είναι εμπορικό, αναφέρετε το βάρος το φορτίου που μεταφερόταν κατά την ώρα του ατυχήματος   ……………..………… 

19. Αναφέρετε πως έγινε το ατύχημα, υποδεικνύοντας το πλάτος του δρόμου κλπ  ………………………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών νομοθεσιών, η 
Εταιρεία EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τέτοιων Προσωπικών και/ή Ευαίσθητων Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, η  Εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με μοναδικό 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης στα πλαίσια της συμφωνίας ασφάλισης.  Η  Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει/επεξεργαστεί τα προσωπικά 
δεδομένα σε τρίτο μέρος στο βαθμό που αυτό απαιτείται ως συμβατική αναγκαιότητα, λόγω νομικών υποχρεώσεων και νόμιμου συμφέροντος. 
  
Τα δεδομένα θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, σ΄ ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά 
την έννοια του Νόμου, τα οποία θα τηρούνται από την Εταιρεία ή από άλλη συμβεβλημένη / συνεργαζόμενη εταιρεία ή πρόσωπο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση περί απορρήτου της Εταιρείας στην ιστοσελίδα 
www.eurosure.com. 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ 
 
Δηλώνω/ουμε ότι εξ’ όσων κάλλιον γνωρίζω/ουμε και πιστεύω/ουμε ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα είναι αληθή. Εξουσιοδοτώ/ούμε την Εταιρεία και 
τους Δικηγόρους της να αναλάβουν και διεξάγουν εκ μέρους μου/μας όλες τις απαιτήσεις και τις δικαστικές διαδικασίες που απορρέουν από το εν 
λόγω περιστατικό και να κάνουν οποιανδήποτε παραδοχή θεωρούν αναγκαία και να εκδικάζουν και συμβιβάζουν τέτοιες απαιτήσεις χωρίς 
περαιτέρω αναφορά σε εμένα/εμάς. Αναλαμβάνω/ουμε να δίδω/ομεν οποιανδήποτε πληροφορία ή βοήθεια μπορεί να ζητηθεί από την Εταιρεία και 
επιτρέπω/ουμε την χρήση του ονόματός μου/μας. 

 
 
 
Υπογραφή Ασφαλισμένου ……….……..……………..……..  Υπογραφή Οδηγού ……….………..………….……..  Ημερομηνία……….………….…….. 
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