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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ OΛΙΚΗΣ KΛΟΠΗΣ OΧΗΜΑΤΟΣ 

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την μετά την αναγγελία ολικής κλοπής του 

οχήματός σας, θα χρειαστεί να μας στείλετε: 

▪ Τα κλειδιά και τα χειριστήρια (control) συναγερμού του κλεμμένου οχήματος εντός οκτώ

(8) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κλοπής και

▪ Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Ηλεκτρονικά στο motorclaims.admin@generali.gr και

• Πρωτότυπα στα γραφεία της Generali

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής που να αναφέρει τη δήλωση της
κλοπής του οχήματος (αντίγραφο του Βιβλίου Συμβάντων της αρμόδιας
Αστυνομικής Αρχής)

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής που να αναφέρει ότι το όχημα δεν
βρέθηκε, μετά την πάροδο των τριάντα (30) ή ενενήντα (90) ημερών από την
ημερομηνία της κλοπής

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για καταβολή των τελών κυκλοφορίας του
τρέχοντος έτους

4. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος/ εκκαθαριστικού του
οικονομικού έτους που προηγείται της ζημιάς ή σχετική βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ,
που αποδεικνύει ότι το όχημα ήταν δηλωμένο

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών κυριότητας του οχήματος, που χορηγείται
από την αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών

6. Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας, εάν υπάρχει
7. Άρση παρακράτησης κυριότητας, εάν υπάρχει
8. Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που να παρέχει στην Εταιρία ειδική εντολή

και το αμετάκλητο δικαίωμα (αμετάκλητη πληρεξουσιότητα) να ενεργεί νόμιμα για
λογαριασμό του. Με αυτό η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα:

• Να πωλήσει το όχημα, σε περίπτωση που βρεθεί, και να κρατήσει το τίμημα της
πώλησης

• Να ζητήσει από τον Ασφαλισμένο να υπογράψει οριστικό συμβόλαιο
μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος είτε στην Εταιρία είτε σε τρίτο
πρόσωπο, που η Εταιρία θα υποδείξει

Μετά την παραλαβή και εξέταση των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προχωρήσουμε σε 

έλεγχο του φακέλου ζημιάς του ασφαλισμένου οχήματος. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 

motorclaims.admin@generali.gr 
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