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Από την 1 Ιουλίου 2016, ο παροχέας για την 
Υποχρεωτική Τρίτου Μέρους (CTP) ασφάλισή σας 

αλλάζει, αλλά μην ανησυχείτε,  
η κάλυψή σας παραμένει η ίδια.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΡΙΤΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ (CTP) ΑΣΦΑΛΙΣΗ;
Το ασφάλιστρο της Υποχρεωτικής Τρίτου Μέρους ασφάλισής σας ή 
CTP πληρώνεται την ίδια ώρα που πληρώνετε την άδεια κυκλοφορίας 
του μηχανοκίνητου οχήματός σας. Ακριβώς όπως είναι υποχρεωτική η 
άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας, έτσι είναι και η ασφάλιση CTP. 
Σημαντικά, το ασφάλιστρο της Ασφάλισης CTP παρέχει αποζημίωση 
για προσωπικό τραυματισμό σε άτομα που τραυματίζονται σε οδικές 
συγκρούσεις όπου ο οδηγός ή ιδιοκτήτης του οχήματος με άδεια 
κυκλοφορίας της Νότιας Αυστραλίας φταίει.
Πληρώνοντας το ασφάλιστρο CTP προστατεύεται τον εαυτό σας από 
το ενδεχόμενο να είστε υποχρεωμένος να πληρώσετε αποζημίωση αν 
προκαλέσετε τραυματισμό σε άλλους χρήστες των δρόμων.
Σοβαροί τραυματισμοί δυνατόν να στοιχίσουν πολλές εκατοντάδες 
χιλιάδες δολάρια σε αποκατάσταση και ιατρικά έξοδα για αυτό είναι 
σημαντικό εσείς ως οδηγός ή ιδιοκτήτης προστατεύεστε από την 
υποχρέωση να καλύψετε αυτά τα έξοδα προσωπικά.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ;
Ο παροχέας της ασφάλειας CTP στη Νότια Αυστραλία αλλάζει.  Από 
την 1 Ιουλίουν2016, η κάλυψή σας για ασφάλιση CTP θα παρέχεται σε 
ένα από τέσσερις καλά γνωστούς ιδιωτικούς ασφαλιστές για να σας 
παράσχει ασφάλιση.
Για τα πρώτα τρία χρόνια, η τιμή της CTP θα καθορίζεται με παρόμοιες 
αυξήσεις στον τιμάριθμο (περίπου τρία τοις εκατό κάθε χρόνο).
Να έχουμε μόνο ένα οποιοδήποτε ασφαλιστή δεν είναι πλεονέκτημα. 
Η κάλυψη και η τιμή της ασφάλισης είναι η ίδια και η αποζημίωση 
που λαμβάνετε, αν τραυματισθείτε, είναι η ίδια ανεξάρτητα από τον 
ασφαλιστή σας.
Οι τωρινές μέθοδοι πληρωμής θα παραμείνουν, περιλαμβανομένης 
της ιστοσελίδας EzyReg και η διαδικτυακή εφαρμογή (app) και άμεση 
χρέωση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι όταν λάβετε την 
ειδοποίηση για ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας σας να πληρώσετε 
όπως πληρώνετε συνήθως. 
Ο Ρυθμιστής για τη ασφάλιση CTP θα εξασφαλίζει δίκαιη και 
οικονομικά ανεκτή κάλυψη ασφάλισης για αυτοκινητιστές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  
www.ctp.sα.gov.au
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