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ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!

Επισκεπτόμενος το site του Επικουρικού Κεφαλαίου και του
Κέντρου Πληροφοριών online!!!
ΕΛΕΓΞΤΕ ΕΔΩ

www.hic.gr

Εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και τον ΑΦΜ του, κάθε πολίτης
μπορεί να ελέγξει αν το όχημά του περιλαμβάνεται ή όχι στη λίστα των ασφαλισμένων
οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών.
Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με σκοπό
την ενημέρωση των πολιτών για το πρόβλημα της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων
οχημάτων, τη διαδικασία εντοπισμού τους και τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας και της
ασφαλιστικής αγοράς για την αντιμετώπισή του.
Το θέμα ανέπτυξαν η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Κατερίνα Σαββαίδου, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος κύριος Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου και ο Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων κύριος Δημήτρης
Ζορμπάς.
Η κυρία Σαββαίδου αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του κοινωνικού προβλήματος ,τη βλάβη
δηλαδή, που υφίστανται αθώοι πολίτες αλλά και η οικονομία από το φαινόμενο της
κυκλοφορίας σημαντικού αριθμού ανασφάλιστων οχημάτων στη χώρα μας.
Η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου οδήγησε τη Πολιτεία στη
θέσπιση με νόμο της διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων
οχημάτων κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών κρατών.
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Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα ανασφάλιστα οχήματα θα εντοπίζονται, μέσω
ηλεκτρονικής διασταύρωσης:



των αρχείων των κυκλοφορούντων οχημάτων που διαθέτει η Πολιτεία και
των ασφαλισμένων οχημάτων όπως καταγράφονται στο Κέντρο Πληροφοριών του
Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων.

Ο κύριος Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στη σημασία της ουσιαστικής ενημέρωσης της
κοινωνίας για τον κοινωνικό χαρακτήρα της υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης από την
κυκλοφορία οχημάτων η οποία συνίσταται στην προστασία και αποκατάσταση των θυμάτων
από αυτοκινητικά ατυχήματα.
Σημείωσε ότι από τα ανασφάλιστα οχήματα επιβαρύνεται οικονομικά και το Επικουρικό
Κεφάλαιο Αυτοκινήτων και μέσω αυτού το σύνολο των νομοταγών και συνετών
ασφαλισμένων πολιτών, οι οποίοι μέσα σε συνθήκες κρίσης καταβάλλουν κανονικά τα
ασφάλιστρά τους.
Ο κύριος Δημήτρης Ζορμπάς αναφέρθηκε στη προσπάθεια της ασφαλιστικής αγοράς για
την αντιμετώπιση του προβλήματος και στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Κέντρου
Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, η οποία δίνει στους πολίτες τη
δυνατότητα να ελέγξουν άμεσα και εύκολα αν το όχημά τους είναι ασφαλισμένο.
Η εφαρμογή στοχεύει στην αποφυγή της ταλαιπωρίας αλλά και των προστίμων και
κυρώσεων που θα επιβληθούν από την Πολιτεία στους ανασφάλιστους οδηγούς.
Μέσω αυτής μπορούν να διαπιστώσουν εάν εμφανίζονται ασφαλισμένοι και να προβούν
έγκαιρα σε διορθώσεις τυχόν λαθών στα στοιχεία τους, επικοινωνώντας με την ασφαλιστική
τους εταιρία.

Πηγή πληροφόρησης: Επιχειρώ - Δημόσια Διοίκηση, http://www.epixeiro.gr, 25-6-2015

Επιλέγουμε, Προτείνουμε, Καλύπτουμε, Υπεύθυνα

