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Αγαπητέ Ασφαλισμένε,  

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης σας σχετικά µε όλα τα θέματα ασφάλισης και κάλυψης σας, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε ότι µε την πρόσφατη Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, (ΠΟΛ 1078/30.05.2017) από τις 

06/06/2017 θα πραγματοποιείται έλεγχος από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (∆.ΗΛΕ.∆.) ώστε να 

εντοπίζονται τυχόν ανασφάλιστα οχήματα και για τα οποία θα δημιουργείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ 

Ελληνικού Δημοσίου € 250,00. 

 

Οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων οφείλουν να εξοφλήσουν άμεσα το παράβολο και έπειτα να συνάψουν 

ασφαλιστική σύβαση για το εν λόγω όχημα. 

 

Με αφορμή το θέμα της ασφαλισιµότητας του οχήματος σας θεωρούμε απαραίτητο να σας θυμίσουμε τους 

τρόπους πληρωμής ασφαλίστρων  που σας παρέχει η Sfakianakis Insurance S.A καθώς επίσης και οδηγίες για την 

διευκόλυνση σας . 

• Μέσω της Νέας Υπηρεσίας μας i Pay : Κρατήστε το έντυπο πληρωμής ασφαλίστρων που σας έχει σταλεί. 

Συνδεθείτε στο προσωπικό σας WebBanking στις «Πληρωμές -Ασφάλειες» αναζητήστε την Sfakianakis Insurance 

S.A, επιλέξτε τον λογαριασμό ή την κάρτα σας. Καταχωρείστε τον κωδικό πληρωμής και τα συνολικά ασφάλιστρα. 

• Μέσω Τράπεζας : Επιλέγετε το κατάστημα της Τράπεζας που σας εξυπηρετεί και προχωρήστε σε πληρωμή 
τουλάχιστον μια ( 1 ) εργάσιμη πριν την λήξη του συμβολαίου σας . Προσοχή: για την κατάθεσή σας είναι 

απαραίτητο να σημειωθεί η επωνυμία του ιδιοκτήτη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος σας.  

 

Alpha Bank : 101-00-2002-029422 ΝGR 90 0140 1010 1010 0200 2029 422 

EuroBank : 0026-0025-41-0200565957 ΝGR 21 0260 0250 0004 1020 0565 957 

Εθνική Τράπεζα : 040-472-78868 ΝGR 71 0110 0400 0000 0404 7278 868 

Πειραιώς : 5090-054574-859 ΝGR 12 0172 0900 0050 9005 4574 859 

• Μέσω Πιστωτικής Κάρτας : Επικοινωνήστε  μαζί µας ώστε να σας προωθήσουμε το σχετικό έντυπο 

Εξουσιοδότησης   και   να συμπληρώσετε   τα στοιχεία της κάρτας σας . Προσοχή : για την χρέωση των 

ασφαλίστρων σε δύο ( 2 ) δόσεις για ποσά άνω των 200,00 € δεν υποστηρίζονται οι πιστωτικές κάρτες Εθνικής . 

• Μέσω Αντικαταβολής Courier : Ενημερώστε µας τουλάχιστον µία ( 1 ) εργάσιμη νωρίτερα για την ημερομηνία 

που επιθυμείτε να παραλάβετε το ασφαλιστήριο σας ( ημέρες & ώρες παράδοσης : Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 

παράδοσης 09:00 πµ – 19:00 µµ ) 

• Μέσω επίσκεψης στα κεντρικά γραφεία της Sfakianakis Insurance S.A:  Στην διεύθυνση μας :   

• Σιδηροκάστρου 5-7 , Βοτανικός (Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες λειτουργίας 09:00 πµ – 17:30 µµ)
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Συμπληρωματικά σας κοινοποιούμε τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους (LINK) µε πληροφορίες ή / και 

δυνατότητα απευθείας εξόφλησης στην ασφαλιστική  εταιρεία . 

 

 

• AIG HELLAS: https://www.aig.com.gr/personal/car-insurance#accordion-

child_pr_cr_cr_accordion_1576152589_16 

 

• INTERAMERICAN: https://my.interamerican.gr/ 

 

• GENERALI : https://fastpay.generali.gr/Online 

 

• INTERASCO: http://www.interasco.gr/ 

 

• ALLIANZ : https://my.allianz.gr/ 

 

• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ : https://myservices.europisti.gr/pls/apex/f?p=101:1:0::::: 

 

• GROUPAMA : https://payservice.groupama.gr/ 

 

• ERGO : https://www.ergohellas.gr/payments 

 

• ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ : https://www.ethniki-asfalistiki.gr/defaultMB.aspx?page=newWebPay 

 

• AXA : https://apps.axa.gr/OnlinePayments/ 

 

• EUROLIFE: https://epliromi.eurolife.gr/ 

 

 

Το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι στην διάθεσή σας να σας βοηθήσει σε τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε 

σχετικά µε την ισχύ του ασφαλιστηρίου σας  & την κάλυψη των οχημάτων σας  στο τηλέφωνο 210 34 69 549  , Fax : 210 

34 69 070 , e-mail: customersupport@sfakianakis.gr   . (Ωράριο λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή , 09 : 00 - 17: 30 ) 

 

 

Με εκτίμηση , 

 

SFAKIANAKIS INSURANCE S.A. 


