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Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα
με ανασφάλιστο ή
με άγνωστο όχημα
για το οποίο δεν ευθύνεστε;

Mάθετε τα
δικαιώματά σας.
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Ίδρυση του Ταμείου

Το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
ιδρύθηκε το 1969 και συνεχίζει να λειτουργεί δυνάμει των 
προνοιών του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Ασφάλιση 
Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου, Ν.96(Ι)/2000 και να 
εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.

Μέλη του Ταμείου Ασφαλιστών αποτελούν όλες οι 
ασφαλιστικές εταιρείες που εμπίπτουν στις πρόνοιες του 
περί Ασφαλιστικών Εργασιών Νόμου και που διεξάγουν 
εργασίες Μηχανοκίνητων Οχημάτων έναντι Τρίτου στην 
Κύπρο.

Το Ταμείο χρηματοδοτείται από την επιβολή επιβάρυνσης 
στα ασφάλιστρα μηχανοκίνητων οχημάτων  που επί του 
παρόντος είναι καθορισμένη στο 5% και εισπράττεται 
μέσω των Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Σκοποί του Ταμείου

Το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
δεσμεύεται έναντι του Υπουργού Οικονομικών με 
Συμφωνία (γνωστή ως «Βασική Συμφωνία») όπως 
καταβάλλει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, 
αποζημιώσεις προς τρίτους σε σχέση με ευθύνη:

(α)  Ανασφάλιστων οχημάτων:

 I. για σωματικούς τραυματισμούς ή θάνατο τρίτων 

 II. για υλικές ζημιές τρίτων.

(β) Αγνώστων οχημάτων:

 I. για σωματικούς τραυματισμούς ή θάνατο τρίτων

 II. για υλικές ζημιές τρίτων, μόνο αν το Ταμείο έχει 
καταβάλει αποζημίωση για σημαντική σωματική 
βλάβη. Το Ταμείο δεν έχει ευθύνη για τα πρώτα 
€500.

(γ) Οχημάτων ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές εταιρείες 
που βρίσκονται υπό  εκκαθάριση. 

(δ) Οχημάτων με κυπριακούς αριθμούς εγγραφής για 
ατυχήματα που συμβαίνουν στις χώρες μέλη του 
Συστήματος Πράσινης Κάρτας.
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(ε) Οχημάτων με αριθμούς εγγραφής χωρών μελών του 
συστήματος της Πράσινης Κάρτας για ατυχήματα που 
συμβαίνουν στην Κύπρο.

Το Ταμείο σε περίπτωση που καταβάλει αποζημίωση, έχει 
το δικαίωμα να απαιτήσει να αποζημιωθεί για το ποσό που 
πλήρωσε από τον ανασφάλιστο ή, αν υπάρχει 
ασφαλιστική κάλυψη, από την ασφαλιστική εταιρεία του 
ασφαλισμένου ή το ξένο Γραφείο ανάλογα με την 
περίπτωση.

Διαδικασία υποβολής απαιτήσεων
σε περίπτωση εμπλοκής

Ανασφάλιστου οχήματος

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα και διεκδικείτε αποζημιώσεις 
από το Ταμείο πρέπει:

Αν πρόκειται για υλική ζημιά μόνο:

(α) να ειδοποιήσετε την Αστυνομία πληροφορώντας την 
για την εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος,

(β) να ειδοποιήσετε το Ταμείο να επιθεωρήσει τη ζημιά 
του οχήματός σας πριν την έναρξη των 
επιδιορθώσεων,

(γ)  να υποβάλετε απαίτηση πάνω στο καθορισμένο 
έντυπο, προσκομίζοντας Τίτλο Ιδιοκτησίας και το 
Πιστοποιητικό Ασφάλισης του οχήματος σας που 
ίσχυε κατά την ημέρα του ατυχήματος,

Αν πρόκειται για σωματικές βλάβες μόνο:

(α)  να ειδοποιήσετε την Αστυνομία πληροφορώντας την 
για την εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος,



(β)  να υποβάλετε απαίτηση πάνω στο καθορισμένο 
έντυπο

(γ)  να επισυνάψετε επίσης όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά 
και δικαιολογητικά, 

(δ)  να προσκομιστούν όλα τα αναγκαία  στοιχεία και 
έγγραφα

Αν πρόκειται για υλικές ζημιές και σωματικές 
βλάβες:

 Όλα τα προαναφερόμενα

Αγνώστου οχήματος

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα και διεκδικείτε αποζημιώσεις 
από το Ταμείο πρέπει:

(α)  να καλέσετε την Αστυνομία να παραστεί στη σκηνή ή 
να την ειδοποιήσετε να καταγράψει το  ατύχημα μέσα 
σε 48 ώρες,

(β)  να ειδοποιήσετε αμέσως το Ταμείο για να διερευνήσει 
το ατύχημα,

(γ)  να υποβάλετε απαίτηση πάνω στο καθορισμένο 
έντυπο προσκομίζοντας Τίτλο Ιδιοκτησίας και το 
Πιστοποιητικό Ασφάλισης του οχήματος σας που 
ίσχυε κατά την ημέρα του ατυχήματος

Σημείωση:
Σε περίπτωση που η Αστυνομία αρνείται να προσέλθει στη σκηνή του 
ατυχήματος για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν σωματικοί τραυματισμοί, θα 
πρέπει να αναφέρετε αν εμπλέκεται είτε ανασφάλιστο, είτε αλλοδαπό 
όχημα, είτε έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα π.χ. 
παράβαση φώτων τροχαίας, καθώς και άλλες συνθήκες που απαιτούν την 
παρουσία της Αστυνομίας στη σκηνή.
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Υποχρέωση του Ταμείου

Το Ταμείο έχει υποχρέωση να εξετάσει την απαίτησή σας 
το συντομότερο δυνατό με βάση τα στοιχεία που έχει στα 
χέρια του και να σας υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά 
ή να απορρίψει την απαίτησή σας αιτιολογώντας την 
απόφασή του.

Γενικές Πρόνοιες

Καθίσταται σαφές ότι το Ταμείο αποτελεί ιδιωτικό 
οργανισμό και δεσμεύεται προς τον Υπουργό 
Οικονομικών νοουμένου ότι τηρηθούν αυστηρά οι όροι 
και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη Βασική 
Συμφωνία. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών το 
Ταμείο μπορεί να αρνηθεί να καταβάλει αποζημίωση 
ακόμα και αν τα συμφέροντα του δεν έχουν επηρεαστεί 
από την παραβίαση. Επισύρεται επίσης η προσοχή των 
ενδιαφερομένων ότι το Ταμείο δεν είναι ασφαλιστική 
εταιρεία και ότι δεν μπορεί να εγερθεί αγωγή εναντίον του 
για αποζημιώσεις. 

Όσα αναφέρονται πιο πάνω, αφορούν ατυχήματα που 
συνέβησαν σε οποιαδήποτε "οδό" στην Κύπρο την 22α 
Ιουνίου 2007, ή μετά την ημερομηνία αυτη και που 
εμπίπτουν στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ασφάλισης 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες
ή απορίες καθώς και για τα αναγκαία έντυπα 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

www.mif.org.cy 

ή τα Γραφεία μας:
Ζήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 22025, 1516 Λευκωσία
Τηλ.: 22763913
Φαξ: 22761007


