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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
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 «AIG Europe SA» (Υποκατάστημα Ελλάδος) με
έδρα στη Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, 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’ 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».
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 δικαίωμα 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 δικαίωμά του Εκχωρητή.
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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
για,
Εργασία € …………………… στο με αριθμό…………………... Λογαριασμό που τηρεί ο
Εκδοχέας
στην
Τράπεζα
……………………….υπ/μα
…………………………………….…………με IBAN …………………………………… και
BIC ………………………………. Ανταλλακτικά
€ …………………… στο με
αριθμό…………………... Λογαριασμό που τηρεί
ο Εκδοχέας στην Τράπεζα
……………………….υπ/μα
………………………με
IBAN
…………………………………… και BIC ……………………………….
Ανταλλακτικά € …………………… στο με αριθμό…………………... Λογαριασμό που
τηρεί ο Εκδοχέας στην Τράπεζα ……………………….υπ/μα ………………………με IBAN
…………………………………… και BIC
Στη 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 πιο
πάνω 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 παραπάνω τρείς 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, απ΄΄ωλεια
εισοδήματος) που προκλήθηκαν στο υπ’ αριθμό κυκλοφορίας…………………αυτοκίνητο του
Εκχωρητή (αλλά ακόμα και για την ηθική βλάβη που υπέστη αυτός από τη συγκεκριμένη
αιτία) από το παραπάνω τροχαίο ατύχημα.
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Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες
Η AIG EUROPE S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των
πελατών, των αιτούντων αποζημίωση και άλλων δυνητικών πελατών, αντισυμβαλλομένων, προμηθευτών και
τρίτων των οποίων τα δεδομένα λαμβάνει.
«Προσωπικές Πληροφορίες» είναι αυτές που σας ταυτοποιούν και σχετίζονται με εσάς ή άλλα πρόσωπα (για
παράδειγμα, τον/την σύντροφό σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας). Εάν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες
σχετικά με άλλο πρόσωπο, πρέπει (εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά) να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό
σχετικά με το περιεχόμενο της Ενημέρωσης αυτής και την Πολιτική μας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και
να λάβετε την άδειά του (όπου αυτό είναι δυνατόν) για να μοιραστείτε μαζί μας τις Προσωπικές Πληροφορίες του.
Ποιές κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών μπορεί να συλλέγουμε και γιατί - Ανάλογα με τη σχέση μας με
εσάς, οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν: στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικές
πληροφορίες και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, πληροφορίες και ιστορικά δεδομένα σχετικά με πιστοληπτική
ικανότητα, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή παθήσεις (που συλλέγονται με τη συγκατάθεσή σας,
όπου απαιτείται από το ισχύον δίκαιο), καθώς και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή που
εμείς συλλέγουμε στο πλαίσιο της σχέσης μας με εσάς.
Οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:
•
Ασφαλιστική διαχείριση, π.χ. επικοινωνία, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και πληρωμές
•
Διεξαγωγή εκτιμήσεων και λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή και τους όρους ασφάλισης και τη
διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης
•
Βοήθεια και συμβουλές σε ιατρικά και ταξιδιωτικά θέματα
•
Διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδομών πληροφορικής (ΙΤ) της εταιρείας μας
•
Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, π.χ. απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
•
Κατοχύρωση/θεμελίωση και υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων
•
Νομική και κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νόμους και
κανονισμούς εκτός της χώρας διαμονής σας)
•
Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
•
Προωθητικές ενέργειες, έρευνα αγοράς και ανάλυσή της.
Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημιστικές ενημερώσεις που ενδεχομένως σας αποστέλλουμε, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customerservice-GR@aig.com ή απλού
ταχυδρομείου στην AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος), Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Αθήνα.
Αν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε άλλες σημαντικές πληροφορίες
εμπορικής και διοικητικής φύσεως σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, από τις οποίες δεν μπορείτε να
εξαιρεθείτε.
Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών - Για τους παραπάνω σκοπούς, οι Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί
να κοινοποιηθούν από την AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) σε εταιρείες του ομίλου της American
Insurance Group Inc. (AIG) και σε τρίτους (όπως μεσίτες και άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστές
και αντασφαλιστές, οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματίες του τομέα υγείας και άλλους
παρόχους υπηρεσιών). Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε άλλα τρίτα μέρη
(συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών), εάν απαιτείται από εφαρμοστέες νομοθετικές ή/και κανονιστικές
διατάξεις. Οι Προσωπικές Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών τυχόν τραυματισμών) μπορεί να
καταχωρούνται σε καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων και να κοινοποιούνται σε άλλους ασφαλιστές. Στην
περίπτωση αξιώσεων τρίτων από εργατικά ατυχήματα, ενδέχεται να οφείλουμε να τις αναφέρουμε στις αρμόδιες
αρχές. Μπορεί να διεξαγάγουμε έρευνα σε δημόσια μητρώα για να αποτρέψουμε, να ανιχνεύσουμε και να
διερευνήσουμε περιπτώσεις απάτης ή να επαληθεύσουμε το ασφαλιστικό ιστορικό σας ή οποιουδήποτε άλλου
προσώπου ή περιουσιακού στοιχείου που πιθανώς θα σχετισθεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την αξίωση. Οι
Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν σε δυνητικούς ή υφιστάμενους αγοραστές της εταιρείας μας
και να διαβιβαστούν κατά την πώληση της εταιρείας μας ή τη μεταβίβαση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.
Διεθνής διαβίβαση - Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της δραστηριότητας της επιχείρησής μας, οι Προσωπικές
Πληροφορίες μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους που βρίσκονται σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των
Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, του Μεξικού, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, των Βερμούδων και άλλων χωρών
που ενδέχεται να έχουν καθεστώς προστασίας δεδομένων διαφορετικό από εκείνο της χώρας διαμονής σας). Κατά
την πραγματοποίηση αυτών των διαβιβάσεων, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι Προσωπικές σας
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Πληροφορίες προστατεύονται επαρκώς και μεταφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί
προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις περιλαμβάνονται στην
Πολιτική μας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω).
Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών - Χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέτρα τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για
να διατηρούνται οι Προσωπικές σας Πληροφορίες ασφαλείς και προστατευμένες. Όταν παρέχουμε Προσωπικές
Πληροφορίες σε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών) ή αναθέτουμε σε τρίτο μέρος να
συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες για λογαριασμό μας, το τρίτο αυτό μέρος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται
να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
Τα δικαιώματά σας - Έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων περί προστασίας δεδομένων
σχετικά με την εκ μέρους μας χρήση Προσωπικών Πληροφοριών. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν υπό ορισμένες
συνθήκες και υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, περιλαμβάνουν δε το δικαίωμα πρόσβασης σε Προσωπικές
Πληροφορίες, το δικαίωμα για διόρθωση ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ή αναστολής
χρήσης δεδομένων. Περιλαμβάνουν επίσης το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον οργανισμό, το
δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, το δικαίωμα να ζητήσετε ανθρώπινη
συμμετοχή σε ορισμένες αυτοματοποιημένες αποφάσεις που λαμβάνουμε, το δικαίωμα ανάκλησης της
συγκατάθεσής σας και το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε
αναφέρονται πλήρως στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω).
Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου - Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας καθώς
και σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας θα
βρείτε στην πλήρη Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση: https://www.aig.com.gr/privacy-policy
ή μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο με επιστολή στη διεύθυνση: AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος),
Λεωφ.
Κηφισίας
119,
15124,
Μαρούσι,
Αθήνα
ή
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στο:
dataprotectionofficer.el@aig.com
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

