Ε Ξ Ο Υ Σ I Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Ο υπογραφόµενος …………………………….………… του ………………. κάτοικος ………………..
…………… κάτοχος του υπ' αριθµ. δελτίoυ ταυτότητας …………………Τ.Α. …………………..
(ΑΦΜ……………..…../ ∆ΟΥ …………………) δηλώνω τα ακόλουθα :
Τηv ………….. 200…. συνέβη αυτοκινητικό ατύχηµα στη (οδοί -περιοχή) ………….., στο oπoίo
ενεπλάκη τo υπ' αριθµ. …………………. IΧ.. αυτοκίνητο, που ασφαλίζεται στην
……………………………….., συνεπεία του οποίου ζηµιώθηκε το υπ’ αριθµ. …………………… ΙΧ.
όχηµά µου.Με τη παρούσα εκχωρώ ολικά την απαίτηση αποζηµίωσης εκ της ανωτέρω αιτίας που
έχω από την εταιρεία ……………………………………., δυνάµει του ………… ασφαλιστηρίου
συµβολαίου, προς τον/την …………………………………….., τον/την οποία εξουσιοδοτώ και
αποκαθιστώ ειδικό πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο µου (εφεξής ο Πληρεξούσιος), δικαιούµενο/η να
ορίσει υποπληρεξούσιους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε σκοπό :
1) Να συµβιβάζεται µε όποιους όρους εκείνος κρίνει εξώδικα µε την Ασφαλιστική Εταιρία
…………………………………………… για το παραπάνω αυτοκινητικό ατύχηµα, συµφωνώντας το
ποσό της αποζηµίωσης κατ’ απόλυτη κρίση.
2) Να εισπράττει, από την Ασφαλιστική Εταιρία …………………………………, οποιοδήποτε ποσό
αυτός κρίνει εύλογο ως αποζηµίωση, υπό την έννοια του εξώδικου συµβιβασµού, κατά τρόπο που
να µην δικαιούµαι οποιαδήποτε περαιτέρω αποζηµίωση εκ της ίδιας αιτίας, να παραλαµβάνει την
σχετική δίγραµµη επιταγή που τυχόν θα εκδοθεί είτε στο όνοµά µου σε ολοσχερή εξόφληση των
απαιτήσεών µου είτε στο δικό του/της όνοµα, δικαιούµενο/η να την µεταβιβάζει περαιτέρω σε
οποιονδήποτε τρίτο.
3) Να υπογράφει κάθε σχετική απόδειξη και έντυπο για την ολοκλήρωση της πιο πάνω είσπραξης
αποζηµίωσης/εξώδικου συµβιβασµού, προβαίνοντας και σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, ακόµη
κι αν αυτές δεν κατονοµάζονται ρητά στο παρόν για να ολοκληρωθεί η είσπραξη της κατά τα
ανωτέρω αποζηµίωσης.
4) Να οπισθογραφεί και να εισπράττει για δικό του/της λογαριασµό από την πληρώτρια Τράπεζα
την παραπάνω δίγραµµη επιταγή που θα εκδοθεί στο όνοµά µου και να υπογράψει κάθε σχετικό
έγγραφο για την ολοκλήρωση της είσπραξης της επιταγής από την Τράπεζα.
5) Μετά την είσπραξη της αποζηµιώσεως να υπογράψει εξοφλητική απόδειξη προς την πιο πάνω
Ασφαλιστική Εταιρία και τον Ασφαλισµένο της παραιτούµενος από κάθε περαιτέρω απαίτηση ή
αξίωση ή και να προβεί σε άφεση χρέους κάθε σχετικής απαιτήσεως µου από το ως άνω ζηµιογόνο
γεγονός.
6) Να παρέχει την συναίνεσή µου στην Ασφαλιστική Εταιρία ……………………………… να διατηρεί
και επεξεργάζεται για όσο διάστηµα κρίνεται αναγκαίο όλα τα προσωπικά µου στοιχεία, που
συγκεντρώθηκαν µε ευκαιρία το πιο πάνω ατύχηµα.
7) Να εξουσιοδοτεί περαιτέρω υπαλλήλους ή συνεργάτες του/της ή τρίτους να προβαίνουν σε όλες
τις πιο πάνω ενέργειες για λογαριασµό του/της.
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