
  

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
 

Στ..................................................................... σήμερα την ....................................................... μεταξύ των : 
1)................................................................................... κατοίκου,.................................................................. 
.............................................................., ...……………………………….….............................. (επάγγελμα)  
με Α.Φ.Μ. ................................................... και Δ.Ο.Υ. .................................................. αποκαλούμεν......... 
εφεξής «εκχωρητής» αφενός και, 
2) ..................................................................................................................................................................... 
με Α.Φ.Μ. ............................... και Δ.Ο.Υ. .................................. αποκαλούμεν......... εφεξής «εκδοχέας» 
αφετέρου, συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ο αφενός 
συμβαλλόμενος «εκχωρητής» ανέθεσε στον αφετέρου «εκδοχέα» και εκείνος ανέλαβε με δικά του μέσα, 
υλικά και προσωπικό την πλήρη, άρτια και τέλεια αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου του με 
αριθμό κυκλοφορίας .................................., τύπου ............, από το συμβάν που έγινε την ........................... 
στην ........................................................................................... με το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας 
........................... ιδιοκτησίας τ......................................................................., οδηγούμενο από 
τ................................................................. και ασφαλίζεται στην ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία 
.......................................................................................................................................................................... 
Ήδη ο αφενός συμβαλλόμενος «εκχωρητής» παρέλαβε από τον αφετέρου «εκδοχέα» το ανωτέρω 
αυτοκίνητό του πλήρως και άρτια επισκευασμένο, από τις ζημίες και βλάβες του ανωτέρω συμβάντος. 
Το σύνολον της αποκατασταθείσης ζημίας ανέρχεται στο ποσόν των 
...................................................................................................................................................... 
Κατόπιν τούτων ο αφενός συμβαλλόμενος «εκχωρητής» φορέας της απαιτήσεως για αποζημίωση των 
ανωτέρω ζημιών του αυτοκινήτου του από το ως άνω συμβάν κατά οποιουδήποτε υπόχρεου τρίτου και 
της αστικώς υπευθύνου ασφαλιστικής εταιρίας, μέσω του Συστήματος Άμεσου Πληρωμής (ΣΑΠ) καθώς 
της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.» και του οδηγού και 
ιδιοκτήτη του υπ’ αριθμόν .............................. ασφαλισμένου αυτοκινήτου,  
ε κ χ ω ρ ε ί την ως άνω απαίτηση και όλα τα σχετικά δικαιώματά του προσωπικά και πραγματικά και τις 
σχετικές αγωγές του προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο «εκδοχέα», ο οποίος και ρητά την αποδέχεται 
δικαιούμενος και εξουσιοδοτούμενος με την παρούσα, να εισπράξει την ως άνω αποζημίωση που 
απορρέει από το ανωτέρω συμβάν από τους ως άνω υπόχρεους, ασφαλιστική εταιρία και οδηγό και 
ιδιοκτήτη του ως άνω υπ’ αριθμόν ............................. αυτοκινήτου, υπογράφοντας την σχετική 
εξοφλητική απόδειξη και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την αποζημίωση έγγραφο, παραιτούμενος ρητά 
και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωση ή απαίτησή του, παρελθούσα, παρούσα και μέλλουσα, πηγάζουσα εκ 
του ανωτέρω συμβάντος κατά των ως άνω υπόχρεων. 
Η παρούσα κοινοποιείται προς : 1) την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Α.Ε.Γ.Α.» νόμιμα εκπροσωπούμενη και 2) Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία 
............................................. νόμιμα εκπροσωπούμενη, για να λάβουν γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, 
όπως ο νόμος ορίζει. 
 
Ο/Η δηλών/ούσα παρέχω την συναίνεσή μου στην εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.» να 
διατηρεί και να επεξεργάζεται, για όσο διάστημα κρίνεται από αυτή αναγκαίο, όλα τα προσωπικά μου 
στοιχεία, ευαίσθητα και μη, τα οποία συγκεντρώθηκαν ή θα συγκεντρωθούν ως δικαιολογητικά της 
καταβολής που θα γίνει δυνάμει της παρούσας εντολής 
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