
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΠ αποφασίστηκε ότι από 01/09/11 ισχύουν τα 
κάτωθι: 
 

1. Για την αποζημίωση Σωματικών Βλαβών το όριο ανέρχεται στο ποσό των 30.000 
ευρώ για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα 
12.000 ευρώ. 
Η αποζημίωση υλικών ζημιών παραμένει στο ποσό των 6.500 ευρώ ανά όχημα. 
 

2. Εντάσσονται πλέον στον ΣΑΠ και ατυχήματα με σύγκρουση μεταξύ περισσοτέρων 
των δύο (2) οχημάτων. 
 

3. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση μεταξύ περισσοτέρων των δύο οχημάτων 
ο διακανονισμός γίνεται ανά δύο οχήματα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη 
Συμφωνία και χωρίς να είναι απαραίτητο να διακανονισθούν όλες οι ζημιές όλων 
των εμπλεκομένων οχημάτων. 
 

4. Εάν υπάρχει ένας υπαίτιος οδηγός και περισσότεροι του ενός αναίτιοι, τότε ο 
διακανονισμός θα γίνει μεταξύ του υπαιτίου και κάθε αναίτιου χωριστά. Δηλαδή θα 
υπάρχουν τόσοι διακανονισμοί όσοι και οι αναίτιοι οδηγοί. Κάθε άμεσος 
ασφαλιστής επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τον ασφαλιστή του υπαίτιου οδηγού 
προκειμένου να προβεί στην αποζημίωση του αναίτιου ασφαλιζομένου του. 
 

5. Εάν εμπλεκόμενα οχήματα φέρουν την ευθύνη ζημιάς που προκάλεσαν σε άλλα 
εμπλεκόμενα οχήματα και συγχρόνως τα ίδια έχουν υποστεί ζημιά από υπαιτιότητα 
άλλων οχημάτων, τότε ο διακανονισμός κάθε ζημιάς γίνεται χωριστά. 
 

6. Εάν υπάρχουν περισσότεροι υπαίτιοι οδηγοί και ένας αναίτιος οδηγός, ο 
διακανονισμός θα γίνει μετά από επικοινωνία με κάθε έναν από τους υπαίτιους ο 
οποίος θα επιβαρύνεται με το κόστος της ζημιάς που έχει προκαλέσει.  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 

• Εάν πρόκειται για Φιλικό Διακανονισμό με Υλικές Ζημίες μόνο, συμπληρώνεται η πρώτη 
σελίδα του εντύπου. 

• Εάν πρόκειται για Φιλικό Διακανονισμό και με Σωματικές Βλάβες, συμπληρώνεται και 
το οπισθόφυλλο. 

• Εάν υπάρχει Έντυπο Φιλικής Δήλωσης υπογεγραμμένο και από τους δύο 
εμπλεκόμενους οδηγούς, ο άμεσος ασφαλιστής αποζημιώνει τον αναίτιο ασφαλισμένο 
του χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με την εταιρία του υπαιτίου. 

Εάν υπάρχει έντυπο φιλικής δήλωσης υπογεγραμμένο μόνο από τον αναίτιο ασφαλισμένο, 
τότε απαιτείται επικοινωνία με την εταιρία του υπαιτίου η οποία είναι υποχρεωμένη να 
απαντήσει ενός 10 ημερών. 


