ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Στον/ην ……..…………. σήμερα, ………………, μεταξύ αφενός του/ης ……………………………………………..…………… με Α.Δ.Τ.
……………………,
κατοίκου
…………..………………………………………………………
(Α.Φ.Μ.
………………………,
ΔΟΥ:
……………………………), ο/η οποίος/α στο εξής χάριν συντομίας θα ονομάζεται «ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ», αφετέρου του/ης
……………………………………………..……………
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 AEGEAN
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ AE, η οποία αντιπροσωπεύει νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 42Β Ν.Δ. 400/1970 την
αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία «Accredited Insurance (Europe) Limited», η οποία στο εξής χάριν συντομίας θα
ονομάζεται «ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ».
Ειδικότερα η προαναφερόμενη χρηματική απαίτηση του Εκχωρητή αφορά στην οφειλόμενη σ’ αυτόν συνολική
αποζημίωση ασφαλίσματος από μέρους του Οφειλέτη, συνολικού ποσού ……………… Ευρώ, για τις ζημίες που
υπέστη το υπ’ αρ. κυκλ/ρίας ………………. όχημα του Εκχωρητή, στο τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα στις
…………… στον/ην ………………………………………., μεταξύ του οχήματος του Εκχωρητή και του υπ΄ αρ. κυκλ/ρίας
………………. ζημιογόνου οχήματος, ιδιοκτησίας …………………………, το οποίο ζημιογόνο όχημα, ήταν ασφαλισμένο
για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του, στην προαναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία που αποκαλείται στο
παρόν «ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ».
ΙΙ) Ο Εκχωρητής δηλώνει ότι η προπεριγραφομένη απαίτηση ουδέποτε εισπράχθηκε από αυτόν, ούτε και
καταβλήθηκε σ’ αυτόν από τον Οφειλέτη (ή τον υπαίτιο οδηγό, ή ιδιοκτήτη του ζημιογόνου οχήματος, ή/και από
μέρους οποιουδήποτε τρίτου).
ΙΙΙ) Με το παρόν συμφωνητικό σύμβασης εκχώρησης, ο Εκχωρητής εκχωρεί και μεταβιβάζει στον Εκδοχέα την
ως άνω χρηματική του απαίτηση εναντίον του Οφειλέτη, συνολικού ποσού ……………… Ευρώ.
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 δικαίωμά του, είτε να προβεί σε οποιουδήποτε είδους διαπραγμάτευση είτε να εισπράξει την
προαναφερόμενη απαίτηση.
ΙV) Ο Εκδοχέας ρητώς συμφωνείται ότι έχει το δικαίωμα να αναγγείλει άμεσα την εκχώρηση προς τον Οφειλέτη
και να εισπράξει την ως άνω απαίτηση από αυτόν, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή ειδοποίηση του
Εκχωρητή.
V) Εάν ο Οφειλέτης αρνηθεί την εξώδικη καταβολή της ως άνω απαίτησης, ο Εκδοχέας έχει το δικαίωμα να
επιδιώξει την είσπραξη της, δικαστικώς, ασκώντας αγωγή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο ένδικο μέσο ή
βοήθημα στο όνομά του (Εκδοχέα) με βάση την παρούσα σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης καθόσον αυτός
(Εκδοχέας) έχει πλέον υποκατασταθεί σε κάθε δικαίωμα του Εκχωρητή.
VΙ) Τα έξοδα της διεξαγωγής της δίκης σχετικά με την με το παρόν συμφωνητικό εκχωρούμενη απαίτηση
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Εκδοχέα και κάθε ποσό που θα επιδικαστεί σχετικό με την εκχωρούμενη
απαίτηση καθώς και κάθε δικαστική δαπάνη θα ανήκει και εισπράττεται απ΄ αυτόν (Εκδοχέα).
VΙΙ) Η εκχωρούμενη με το παρόν απαίτηση του Εκχωρητή προς τον Εκδοχέα, θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί
πλήρως και ολοσχερώς, είτε με την καταβολή της από μέρους του Οφειλέτη προς τον Εκδοχέα σε μετρητά, είτε
με την παραλαβή από τον Εκδοχέα, ισόποσης δίγραμμης επιταγής εκδόσεως του Οφειλέτη, στο όνομα και σε
διαταγή του Εκδοχέα, είτε με την κατάθεση από μέρους του Οφειλέτη, ολόκληρου του ποσού της χρηματικής
απαίτησης αυτής. Στην τελευταία περίπτωση αυτή, η κατάθεση από μέρους του Οφειλέτη του ποσού της πιο
πάνω χρηματικής απαίτησης στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του Εκδοχέα, θα αποδεικνύεται από το
σχετικό παραστατικό της πραγματοποιηθείσας κατάθεσης και το οποίο παραστατικό, θα αποτελεί πλήρη και
αδιαμφισβήτητη απόδειξη για τη γενόμενη καταβολή και ολοσχερή εξόφληση της χρηματικής απαίτησης αυτής,
χωρίς να απαιτείται προς τούτο, η υπογραφή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου.
VΙΙΙ) Ο τρόπος της καταβολής της πιο πάνω χρηματικής απαίτησης, με ένα από τους τρεις προαναφερόμενους
τρόπους, θα αποτελεί επιλογή του Οφειλέτη. Έτσι με την καταβολή από μέρους του Οφειλέτη προς τον Εκδοχέα,
του ποσού της πιο πάνω χρηματικής απαίτησης, με οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους τρεις τρόπους, θα
επέρχεται πλήρης αποζημίωση και θα εξοφλείται πλήρως, ολοσχερώς και ανεπιφυλάκτως, η εκχωρούμενη με το
παρόν απαίτηση, και συγχρόνως κάθε απαίτηση, παρούσα ή μέλλουσα, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, για
όλες τις πάσης φύσεως ζημίες (μεταξύ των οποίων και για τυχόν μείωση εμπορικής αξίας, απώλεια εισοδήματος)
που προκλήθηκαν στο υπ’ αρ. κυκλ/ρίας ………………. όχημα του Εκχωρητή (αλλά ακόμα και για την ηθική βλάβη
που υπέστη αυτός από τη συγκεκριμένη αιτία) από το παραπάνω τροχαίο ατύχημα.
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

