
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
(προς το συνεργείο, στα πλαίσια του συστήματος φιλικού διακανονισμού) 

 
Στην  Αθήνα  σήμερα, …………………,  ημέρα …………….., μεταξύ  αφενός  του /της  
……………………………………………………με Α.Δ.Τ,……………………., κατοίκου 
…………..………………………………………………………………. (Α.Φ.Μ.: ………………………….., ΔΟΥ: 
……………………………),  ο/η   οποίος/α  στο  εξής  χάριν  συντομίας  θα  ονομάζεται   
«ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ»,  αφετέρου  του  
/της………………………………..…………………………………………..…με 
Α.Δ.Τ………………………..,κατοίκου ……………………………………. (Α.Φ.Μ.: 
………………………………………………….., ΔΟΥ: ……………………………), , ο/η  οποίος/α  στο  
εξής  χάριν  συντομίας  θα  ονομάζεται  «ΕΚΔΟΧΕΑΣ»  συμφωνήθηκαν  και  έγιναν  
αμοιβαία  αποδεκτά  τα  εξής: 
 
   Ι)   Ο  Εκχωρητής  δηλώνει  ότι  έχει  χρηματική  απαίτηση  εναντίον  της  ανώνυμης 
ασφαλιστικής  εταιρίας  με  την  επωνυμία ……………………………..                                                           
……………………….., η  οποία  εδρεύει  στ………………………………………….  
………………………………,  όπως  εκπροσωπείται νόμιμα,  η  οποία  στο  εξής  χάριν  
συντομίας  θα  ονομάζεται  «ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ». 
   Ειδικότερα  η  προαναφερόμενη  χρηματική  απαίτηση  του  Εκχωρητή  αφορά  
στην  οφειλόμενη σ’ αυτόν αποζημίωση ασφαλίσματος από μέρους του Οφειλέτη, 
συνολικού ποσού ……………………………………… Ευρώ,  για  τις  ζημίες  που υπέστη  το 
υπ’ αριθμό κυκλοφορίας …………………………. όχημα του Εκχωρητή, στο  τροχαίο  
ατύχημα  που  έλαβε  χώρα  την ………………..…. στην ………………………………………., 
μεταξύ του αμέσως πιο πάνω οχήματος του Εκχωρητή και  του  υπ΄ αριθμό 
κυκλοφορίας ……………………………..ζημιογόνου οχήματος, ιδιοκτησίας 
του…………………………, το οποίο ζημιογόνο όχημα, ήταν ασφαλισμένο για την έναντι 
τρίτων αστική ευθύνη του στην πιο πάνω ασφαλιστική εταιρία που αποκαλείται στο 
παρόν «ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ». 
   Το προαναφερθέν με αριθμό κυκλοφορίας ……………………… βλαβέν όχημα του 
Εκχωρητή, ήταν κατά το χρόνο του παραπάνω ατυχήματος ασφαλισμένο στην  
ανώνυμη  ασφαλιστική  εταιρία  με  την  επωνυμία «AIG Europe SA», Λ. Κηφισίας 
119, Μαρούσι η  οποία  στο  εξής  χάριν  συντομίας  θα  ονομάζεται  «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ»                                      
   Η ασφαλιστική εταιρία αυτή («ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ») στην οποία ήταν ασφαλισμένο το 
βλαβέν όχημα του ΕΚΧΩΡΗΤΗ, καθώς και η προαναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία  
του ζημιογόνου οχήματος («ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ»), περιλαμβάνονται στο «σύστημα φιλικού 
διακανονισμού» 
   ΙΙ)  Ο  Εκχωρητής  δηλώνει  ότι  η  προπεριγραφομένη  απαίτηση  ουδέποτε  
εισπράχθηκε μέχρι σήμερα από αυτόν, ούτε και καταβλήθηκε σ’ αυτόν από  τον  
Οφειλέτη, ή τον υπαίτιο οδηγό, ή ιδιοκτήτη του ζημιογόνου οχήματος (αλλά και από 
μέρους οποιουδήποτε τρίτου). 
   ΙΙΙ) Στα πλαίσια του «συστήματος φιλικού διακανονισμού», ο ζημιωθείς Εκχωρητής 
δικαιούται να εισπράξει το ποσό της αποζημιώσεώς του για τις υλικές ζημίες του 
βλαβέντος οχήματός του, από την δική του πιο πάνω ασφαλιστική εταιρία  
(«ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ»), η οποία στη συνέχεια το καταβληθέν απ’ αυτή σχετικό ποσό, θα το 
εισπράξει από την ασφαλιστική εταιρία του ζημιογόνου αυτοκινήτου («ΟΦΕΙΛΕΤΗ») 
μέσω του «συστήματος φιλικού διακανονισμού». 
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   ΙV) Με  το  παρόν ο  Εκχωρητής, για το ευχερέστερο της σχετικής συναλλαγής, 
προς εξυπηρέτησή του και οικονομική διευκόλυνσή του,  εκχωρεί και  μεταβιβάζει  
στον  Εκδοχέα  την  ως  άνω  χρηματική  του  απαίτηση και το δικαίωμα είσπραξής 
της, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, από τη δική του ασφαλιστική εταιρία 
(«ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ») στην οποία ήταν ασφαλισμένο το βλαβέν όχημά του. 
Η εκχωρούμενη με το παρόν απαίτηση, ανέρχεται στο  συνολικό  ποσό των 
…………………………. Ευρώ.   
   V) Ο Εκχωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Εκδοχέα, 
προκειμένου αυτός με τη σειρά του να τις παραδώσει στον «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ», όσες 
πληροφορίες είναι αναγκαίες για την ενάσκηση της απαίτησης, καθώς και όλα τα 
αποδεικτικά της έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του, ενώ συγχρόνως 
εξουσιοδοτεί με το παρόν τον «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ» να ζητά στο όνομά του και να 
παραλαμβάνει από οποιαδήποτε αρχή, οποιαδήποτε έγγραφα είναι σχετικά με το 
πιο πάνω ατύχημα και αφορούν τον Εκχωρητή και είναι απαραίτητα για τη 
διεκπεραίωση  της υποθέσεως.  
   VΙ) Με  το  παρόν  ο  Εκχωρητής  εκχωρεί  και  μεταβιβάζει  στον  Εκδοχέα 
(Φανοποιείο………………..) χρηματική  του  απαίτηση ποσού………€ για εργασίες ή και 
ανταλλακτικά και στην AIG Europe SA ποσού……….. € για ανταλλακτικά.   
 
 Ο  Εκδοχέας  δηλώνει  ότι  αποδέχεται  την  εκχώρηση  καθιστάμενος  μοναδικός  
δικαιούχος  της  εκχωρούμενης  απαίτησης.  Αντίστοιχα,  ο  Εκχωρητής  δηλώνει  ότι  
δεν  δικαιούται,  και  σε  κάθε  περίπτωση  ρητώς  παραιτείται  από  το  δικαίωμα  
του,  είτε  να  προβεί  σε  οποιουδήποτε  είδους  διαπραγμάτευση  είτε  να  
εισπράξει αυτός  την  προαναφερόμενη  απαίτηση, από οποιονδήποτε.  
  VΙΙ)  Ο  Εκδοχέας  ρητώς  συμφωνείται  ότι  έχει  το  δικαίωμα  να  αναγγείλει  
άμεσα  την  εκχώρηση  προς  τον  «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ»  και  να  εισπράξει  κατά τα 
προεκτεθέντα την  ως  άνω  απαίτηση  από  αυτόν (στα πλαίσια του «συστήματος 
φιλικού διακανονισμού»), χωρίς  καμία  προηγούμενη  ενημέρωση  ή  ειδοποίηση  
του  Εκχωρητή. 
    
   Η  σύμβαση  αυτή,  αφού  αναγνώστηκε  από  όλους,  συντάχθηκε  σε  δύο  (2)  
αντίτυπα, τα  οποία  υπογράφηκαν  από  τους  συμβαλλομένους  και  καθένας  
έλαβε  από  ένα.  
         
  Ο   ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ                        Ο  ΕΚΔΟΧΕΑΣ    
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