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ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΟΜΕΑΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

Αθήνα, 20/9/201 

Αρ.348 

 

ΘΕΜΑ : Καταβολές αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου μέσω 
κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό 

 
Σας ενημερώνουμε ότι από 23/09/13 οι καταβολές όλων των Αποζημιώσεων 

Αυτοκινήτου, εκτός αυτών που βρίσκονται υπό δικαστική παρακολούθηση, θα γίνονται 

με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Οι συνεργαζόμενες με την 

Εταιρία μας τράπεζες, αναφέρονται αναλυτικά στη λίστα που ακολουθεί.   

 

Τα αρμόδια Τμήματα του Τομέα Ζημιών Αυτοκινήτου μετά το διακανονισμό και τη 

συμφωνία της αποζημίωσης, θα αποστέλλουν αρχικά στον δικαιούχο της αποζημίωσης 

το έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ-ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» μέσω 

ειδικής υπηρεσίας ταχυμεταφορών(courier). Ο αρμόδιος υπάλληλος της εταιρίας 

ταχυμεταφορών θα παραλαμβάνει ταυτόχρονα το έντυπο αυτό κατάλληλα 

συμπληρωμένο (με κινητό, IBAN κτλ) και υπογεγραμμένο από τους δικαιούχους. Επίσης 

θα παραλαμβάνει τα απαιτούμενα έγγραφα όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στα 

επισυναπτόμενα έντυπα. Στην συνέχεια θα τα επιστρέφει στα αρμόδια τμήματα, 

προκειμένου να προχωρήσει η κατάθεση του συμφωνηθέντος ποσού.  

 

Ο ασφαλιστής και ο αποζημιούμενος θα ενημερώνονται για την εξέλιξη της 

αποζημίωσης, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή sms.  

 

Ο αποζημιούμενος σε περίπτωση που επιθυμεί, θα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει 

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ», μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας μας, στο 
www.groupama-phoenix.com Χώρος ΕξυπηρέτησηςΒεβαιώσεις Αποζημίωσης.   

 

 

Για τη GROUPAMA – ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. 

 

 

 

 

                                 Δ. Ταταράκης            Γ. Βραχνός 

                               Τεχνικός Δ/ντής                   Δ/ντής Τομέα 

 

 

 

     Συνημμένα: 

1. Συνεργαζόμενες τράπεζες 

2. Εντολή καταβολής αποζημίωσης-εξοφλητική απόδειξη 

3. Βεβαίωση καταβολής αποζημίωσης 

 

 
 



 

 

Κατάλογος συνεργαζόμενων τραπεζών 
 

 AEGEAN BALTIC  BANK 

 ALPHA BANK (ΠΡΩΗΝ EMPORIKI BANK) 

 BANK OF AMERICA 

 CITIBANK 

 EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 FIRST BUSINESS BANK 

 HSBC  BANK  PLC 

 MILLENIUM  BANK SA 

 NEW PROTON BANK SA 

 PROBANK 

 ROYAL BANK OF SCOTLAND 

 UNICREDIT  BANK  AG 

 ZIRAAT  BANKASI 

 ΑΤΕ BANK 

 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  Ν.ΔΡΑΜΑΣ 

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΘΗΚΩΝ  & ΔΑΝΕΙΩΝ 

 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΑΡ.ΖΗΜΙΑΣ: 

ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 

ΗΜ.ΖΗΜΙΑΣ: 

ΚΑΛΥΨΗ: 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

 

ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Υλικές Ζημιές 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞOΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ €  

*********************************** 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Α.Φ.Μ.: 094077039-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12892/05/Β/86/72 Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 213-215, 171 21 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Τηλ: 210 3295 111, Fax: 210 3239 135 - website: www.groupama-phoenix.com,  

email: info@groupama-phoenix.com / CALL CENTER: 800 11 93800 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:  

 Στοιχεία Ασφαλισμένου 

 Στοιχεία Αποζημιούμενου 

Ονοματεπώνυμο:  

Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α.Δ.Τ./Αρ.Διαβ:  

Επάγγελμα:  Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.:  

 Διεύθυνση Αποζημιούμενου 

Οδός:  Αριθμός: - Τ.Κ.:  

Πόλη:  Νομός:  Τηλ:  *ΚΙΝΗΤΟ:  

*EMAIL:  

*Προκειμένου να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της αποζημίωσής σας 

 

 

 Στοιχεία Καταβολής Ασφαλιστικής Αποζημίωσης 

Τράπεζα:  ΙΒΑΝ:   

Μετά τη καταβολή του παραπάνω ποσού από την εταιρία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. στον πιο πάνω λογαριασμό 

μου,σχετικό με τις ζημιές που έπαθε το όχημά μου με αριθ. κυκλοφορίας             στις            στ            από 

το υπ' αριθ. κυκλοφορίας               ασφαλισμένο στην                       , δηλώνω ότι ουδεμία άλλη ζημιά έχω 

υποστεί μέχρι σήμερα, θετική ή αποθετική, από την παραπάνω αιτία, ότι θεωρώ τον εαυτό μου πλήρως ικανοποιηθέντα με 

την παραπάνω αποζημίωση και ότι δεν έχω ή διατηρώ καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση κατά της εταιρίας GROUPAMA 

ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε., καθώς και καθ' οιουδήποτε ο οποίος καθ' οιονδήποτε τρόπο ενέχεται από το ατύχημα, άλλως προβαίνω 

σε άφεση χρέους.  

Δηλώνω επίσης ότι για το προαναφερόμενο ατύχημα δεν φέρω ευθύνη 

Ο/Η δηλών/ούσα παρέχω τη συναίνεσή μου στη  GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. να διατήρει και να επεξεργάζεται, για όσο 

διάστημα κρίνεται από αυτή αναγκαίο, όλα τα προσωπικά μου στοιχεία, ευαίσθητα και μη, τα οποία συγκεντρώθηκαν ή θα 

συγκεντρωθούν ως δικαιολογητικά της καταβολής που θα γίνει δυνάμει της παρούσας εντολής.  

Έλαβα γνώση ότι, μπορεί να γίνει εκτύπωση σχετικής βεβαίωσης καταβολής μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία αποστολής του γραπτού μηνύματος (sms ή e-mail) που θα λάβω από την Εταιρία σας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση :  www.groupama-phoenix.com-->Χώρος Εξυπηρέτησης-->Βεβαιώσεις Αποζημίωσης. 

Ημερομηνία:__/__/____ 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο(Ολογράφως) 

Ο Αιτών/Δηλών 

Επισυνάπτονται: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας 2 όψεων ή διαβατηρίου 

Β) Φωτοτυπία Α' σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή βεβαίωση τραπέζης για το ΙΒΑΝ 

 
Γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) 

 
Δ) Τιμολόγια 

 
Ε) Εξουσιοδότηση 

 

Με τη παρούσα εκχωρώ στη GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. κάθε απαίτησή μου μέχρι του ποσού της καταβληθησομένης 

από αυτήν σε εμένα αποζημίωσης έναντι οιουδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να ενέχεται  προς αποζημίωση. 



ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΑΡ.ΖΗΜΙΑΣ: 

ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 

ΗΜ.ΖΗΜΙΑΣ: 

ΚΑΛΥΨΗ: 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

 

Υλικές Ζημιές 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞOΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ €  

*********************************** 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Α.Φ.Μ.: 094077039-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12892/05/Β/86/72 Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 213-215, 171 21 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Τηλ: 210 3295 111, Fax: 210 3239 135 - website: www.groupama-phoenix.com,  

email: info@groupama-phoenix.com / CALL CENTER: 800 11 93800 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:  

 Στοιχεία Ασφαλισμένου 

 Στοιχεία Αποζημιούμενου 

Ονοματεπώνυμο:  

Πατρώνυμο:  

Α.Δ.Τ./Αρ.Διαβ:  

Επάγγελμα:  Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.:  

 Διεύθυνση Αποζημιούμενου 

Οδός:  Αριθμός:  Τ.Κ.:  

Πόλη:  Νομός:  Τηλ:  *ΚΙΝΗΤΟ:  

*EMAIL:  

*Προκειμένου να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της αποζημίωσής σας. 

 

 

 Στοιχεία Καταβολής Ασφαλιστικής Αποζημίωσης 

Τράπεζα:  ΙΒΑΝ:   

Μετά τη καταβολή του παραπάνω ποσού από την εταιρία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. στον πιο πάνω λογαριασμό μου, 

σχετικό με τις ζημιές που έπαθε το όχημά μου με αρ.κυκλοφορίας            στις            στ                από το 

υπ.αριθ.            και ιδιοκτησίας               , δηλώνω ότι ουδεμία άλλη ζημιά έχω υποστεί μέχρι σήμερα, θετική ή 

αποθετική, από την παραπάνω αιτία, ότι θεωρώ τον εαυτό μου πλήρως ικανοποιηθέντα με την παραπάνω αποζημίωση 

και ότι δεν έχω ή διατηρώ καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση κατά της εταιρίας GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε., καθώς και καθ' 

οιουδήποτε ο οποίος καθ' οιονδήποτε τρόπο ενέχεται από το ατύχημα, άλλως προβαίνω σε άφεση χρέους.                                    

Ο/Η δηλών/ούσα παρέχω τη συναίνεσή μου στη  GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. να διατήρει και να επεξεργάζεται, για όσο 

διάστημα κρίνεται από αυτή αναγκαίο, όλα τα προσωπικά μου στοιχεία, ευαίσθητα και μη, τα οποία συγκεντρώθηκαν ή θα 

συγκεντρωθούν ως δικαιολογητικά της καταβολής που θα γίνει δυνάμει της παρούσας εντολής.  

Έλαβα γνώση ότι, μπορεί να γίνει εκτύπωση σχετικής βεβαίωσης καταβολής μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία αποστολής του γραπτού μηνύματος (sms ή e-mail) που θα λάβω από την Εταιρία σας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση :  www.groupama-phoenix.com-->Χώρος Εξυπηρέτησης-->Βεβαιώσεις Αποζημίωσης. 

Ημερομηνία:__/__/____ 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο(Ολογράφως) 

Ο Αιτών/Δηλών 

Επισυνάπτονται: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας 2 όψεων ή διαβατηρίου 

Β) Φωτοτυπία Α' σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή βεβαίωση τραπέζης για το ΙΒΑΝ 

 
Γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) 

 
Δ) Τιμολόγια 

 
Ε) Εξουσιοδότηση 

 

Με τη παρούσα εκχωρώ στη GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. κάθε απαίτησή μου μέχρι του ποσού της καταβληθησομένης 

από αυτήν σε εμένα αποζημίωσης έναντι οιουδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να ενέχεται  προς αποζημίωση. 



ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ 

ΑΡ.ΖΗΜΙΑΣ: 

ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 

ΗΜ.ΖΗΜΙΑΣ: 

ΚΑΛΥΨΗ: 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞOΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ €  

*********************************** 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Α.Φ.Μ.: 094077039-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12892/05/Β/86/72 Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 213-215, 171 21 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Τηλ: 210 3295 111, Fax: 210 3239 135 - website: www.groupama-phoenix.com,  

email: info@groupama-phoenix.com / CALL CENTER: 800 11 93800 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:  

 Στοιχεία Ασφαλισμένου 

 Στοιχεία Αποζημιούμενου 

Ονοματεπώνυμο:  

Πατρώνυμο:  

Α.Δ.Τ./Αρ.Διαβ:  

Επάγγελμα:  Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.:  

 Διεύθυνση Αποζημιούμενου 

Οδός:  Αριθμός: - Τ.Κ.:  

Πόλη:  Νομός:  Τηλ:  *ΚΙΝΗΤΟ:  

*EMAIL:  

*Προκειμένου να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της αποζημίωσής σας 

 

 

 Στοιχεία Καταβολής Ασφαλιστικής Αποζημίωσης 

Τράπεζα:  ΙΒΑΝ:   

Μετά τη καταβολή του παραπάνω ποσού από την εταιρία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. στον πιο πάνω λογαριασμό μου, 

σχετικο με τις ζημιές που έπαθε το όχημά μου με αρ.κυκλοφορίας             στις             στ               , 

δηλώνω ότι ουδεμία άλλη ζημιά έχω υποστεί μέχρι σήμερα, θετική ή αποθετική, από την παραπάνω αιτία, ότι θεωρώ τον 

εαυτό μου πλήρως ικανοποιηθέντα με την παραπάνω αποζημίωση και ότι δεν έχω ή διατηρώ καμία άλλη απαίτηση ή 

αξίωση κατά της εταιρίας GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε., καθώς και καθ' οιουδήποτε ο οποίος καθ' οιονδήποτε τρόπο 

ενέχεται από το ατύχημα, άλλως προβαίνω σε άφεση χρέους.                   

 

Αναγνωρίζω ότι το παραπάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι τη λήξη του για το 

ασφαλισμένο κεφάλαιο, αφαιρουμένου του ποσού που θα μου καταβληθεί. 

Ο/Η δηλών/ούσα παρέχω τη συναίνεσή μου στη  GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. να διατήρει και να επεξεργάζεται, για όσο 

διάστημα κρίνεται από αυτή αναγκαίο, όλα τα προσωπικά μου στοιχεία, ευαίσθητα και μη, τα οποία συγκεντρώθηκαν ή θα 

συγκεντρωθούν ως δικαιολογητικά της καταβολής που θα γίνει δυνάμει της παρούσας εντολής.  

Έλαβα γνώση ότι, μπορεί να γίνει εκτύπωση σχετικής βεβαίωσης καταβολής μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία αποστολής του γραπτού μηνύματος (sms ή e-mail) που θα λάβω από την Εταιρία σας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση :  www.groupama-phoenix.com-->Χώρος Εξυπηρέτησης-->Βεβαιώσεις Αποζημίωσης. 

Ημερομηνία:__/__/____ 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο(Ολογράφως) 

Ο Αιτών/Δηλών 

Επισυνάπτονται: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας 2 όψεων ή διαβατηρίου 

Β) Φωτοτυπία Α' σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή βεβαίωση τραπέζης για το ΙΒΑΝ 

 
Γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) 

 
Δ) Τιμολόγια 

 
Ε) Εξουσιοδότηση 

 

Με τη παρούσα εκχωρώ στη GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. κάθε απαίτησή μου μέχρι του ποσού της καταβληθησομένης 

από αυτήν σε εμένα αποζημίωσης έναντι οιουδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να ενέχεται  προς αποζημίωση. 



ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΑΡ.ΖΗΜΙΑΣ: 

ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 

ΗΜ.ΖΗΜΙΑΣ: 

ΚΑΛΥΨΗ: 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

 

Σωματικές Βλάβες 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞOΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ €  

*********************************** 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ: GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Α.Φ.Μ.: 094077039-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12892/05/Β/86/72 Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 213-215, 171 21 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Τηλ: 210 3295 111, Fax: 210 3239 135 - website: www.groupama-phoenix.com,  

email: info@groupama-phoenix.com / CALL CENTER: 800 11 93800 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:  

 Στοιχεία Ασφαλισμένου 

 Στοιχεία Αποζημιούμενου 

Ονοματεπώνυμο:  

Πατρώνυμο:  

Α.Δ.Τ./Αρ.Διαβ:  

Επάγγελμα:  Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.:  

 Διεύθυνση Αποζημιούμενου 

Οδός:  Αριθμός:  Τ.Κ.:  

Πόλη:  Νομός:  Τηλ:  *ΚΙΝΗΤΟ:  

*EMAIL:  

*Προκειμένου να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της αποζημίωσής σας. 

 

 

 Στοιχεία Καταβολής Ασφαλιστικής Αποζημίωσης 

Τράπεζα:  ΙΒΑΝ:   

Μετά τη καταβολή του παραπάνω ποσού από την εταιρία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. στον πιο πάνω λογαριασμό μου 

και το οποίο ελήφθη σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε απαίτησης ή αξίωσής μου που απορρέει από τις ζημιές που 

έχω υποστεί από τον τραυματισμό μου που έλαβε χώρα στις                     στ                   από το 

ασφαλισμένο                    όχημα, συμπεριλαμβανομένων και όσων θα στερούμαι στο μέλλον καθώς και όλων 

των θετικών και αποθετικών ζημιών που προέκυψαν ή θα προκύψουν. Δηλώνω ότι ουδεμία άλλη ζημιά έχω υποστεί μέχρι 

σήμερα, θετική ή αποθετική από την παραπάνω αιτία, ότι θεωρώ τον εαυτό μου πλήρως ικανοποιηθέντα με την 

παραπάνω αποζημίωση και ότι δεν έχω ή διατηρώ καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση κατά της εταιρίας GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ 

Α.Ε.Α.Ε., καθώς και καθ' οιουδήποτε ο οποίος καθ' οιονδήποτε τρόπο ενέχεται από το ατύχημα, άλλως προβαίνω σε 

άφεση χρέους.       

Ο/Η δηλών/ούσα παρέχω τη συναίνεσή μου στη  GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. να διατήρει και να επεξεργάζεται, για όσο 

διάστημα κρίνεται από αυτή αναγκαίο, όλα τα προσωπικά μου στοιχεία, ευαίσθητα και μη, τα οποία συγκεντρώθηκαν ή θα 

συγκεντρωθούν ως δικαιολογητικά της καταβολής που θα γίνει δυνάμει της παρούσας εντολής.  

Ελαβα γνώση ότι, μπορεί να γίνει εκτύπωση σχετικής βεβαίωσης καταβολής μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία αποστολής του γραπτού μηνύματος (sms ή e-mail) που θα λάβω από την Εταιρία σας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση :  www.groupama-phoenix.com-->Χώρος Εξυπηρέτησης-->Βεβαιώσεις Αποζημίωσης. 

Ημερομηνία:__/__/____ 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο(Ολογράφως) 

Ο Αιτών/Δηλών 

Επισυνάπτονται: 

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας 2 όψεων ή διαβατηρίου 

Β) Φωτοτυπία Α' σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή βεβαίωση τραπέζης για το ΙΒΑΝ 

 
Γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) 

 
Δ) Τιμολόγια 

 
Ε) Εξουσιοδότηση 

 

Με τη παρούσα εκχωρώ στη GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. κάθε απαίτησή μου μέχρι του ποσού της καταβληθησομένης 

από αυτήν σε εμένα αποζημίωσης έναντι οιουδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να ενέχεται προς αποζημίωση. 



 

 
 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Α.Φ.Μ.: 094077039-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12892/05/Β/86/72 Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 213-215, 171 21 

 Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Τηλ: 210 3295 111, Fax: 210 3239 135 - website: www.groupama-phoenix.com,  

 email: info@groupama-phoenix.com / CALL CENTER: 800 11 93800 

 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

 

 

 Στοιχεία αποζημιούμενου 

 

 Ονοματεπώνυμο 
 
 Διεύθυνση 
 
 Α.Φ.Μ. 
 
 Δ.Ο.Υ. 

 

 Κλάδος Aσφάλισης 
 
 Αριθμός Συμβολαίου 
 
 Αριθμός Ζημιάς 

 

 Το παραπάνω ποσό καταβλήθηκε ως αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν από  

 που συνέβη την             στην  

 

 Στοιχεία Πληρωμής 
 
 Τρόπος πληρωμής Κατάθεση σε τράπεζα 
 
 Τράπεζα 
 
 Αριθ. ΙΒΑΝ 
 
 Ποσό αποζημίωσης 

 

 Το παρόν εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

 Ν.Σμύρνη, 13/09/2013 
 
 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ  

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

   
 
 Δ.Ταταράκης Γ.Βραχνός 

 Διευθυντής Τομεάρχης 

 


