ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Στην………………………………………..σήμερα........................ μεταξύ των:
1)………………………………………………………………………………..κατοίκου……………………..
οδός……………………………….αρ………. κατόχου του υπ΄αριθμ………………. Δελτίου Αστ. Ταυτότ.
Επαγγέλματος…………………………….…..με ΑΦΜ……………………………..ΔΟΥ……………………
αποκαλούμεν…… στο εξής «εκχωρητής»( ιδιοκτήτης οχήματος) αφενός και
2)………………………………………………………………………………………………………………...
με αρ. Δελτίου Αστ. Ταυτότ………………ΑΦΜ……………………..και ΔΟΥ………………………
αποκαλουμένου εφεξής «εκδοχέας» ( συνεργείο) αφετέρου, συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται
αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:
Ο αφενός συμβαλλόμενος «εκχωρητής» ανέθεσε στον αφετέρου συμβαλλόμενο «εκδοχέα» και εκείνος
ανέλαβε με δικά του έξοδα, μέσα, υλικά και προσωπικό, την πλήρη , άρτια και τέλεια αποκατάσταση των
ζημιών του αυτοκινήτου του με αρ. κυκλ…………………………………… μάρκας……………………από
το τροχαίο ατύχημα που έγινε στις…………………………… στ……………………………………………
με το υπ΄αριθμ. Κυκλ…………………………ιδιοκτησίας………………………… …………………………
οδηγούμενο από τ……………………………………………………………….. και ασφαλίζεται στην
Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία………………………………..………………………………………..
Ήδη ο «εκχωρητής» παρέλαβε από τον ως άνω «εκδοχέα» το ανωτέρω όχημα του πλήρως και άρτια
επισκευασμένο, από τις ζημίες και βλάβες εκ του προαναφερθέντος συμβάντος, δηλώνει δε ότι δεν επιθυμεί
να καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης σε τηρούμενο λογαριασμό τραπέζης του ούτε να εκδοθεί στο
όνομά του, δίγραμμη επιταγή από την καταβάλλουσα ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία
INTERLIFE A.A.E.Γ.Α, όπως αυτή εκπροσωπείται και ότι δεν έχει και δεν διατηρεί για το μέλλον, καμιά
απαίτηση κατά του «εκδοχέα» για την αυτή αιτία, άλλως παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα καθώς και από
κάθε αξίωση ή απαίτηση του, κατά των υπόχρεων σε αποζημίωση του, παρελθούσα, παρούσα ή μέλλουσα,
πηγάζουσα εκ του ως άνω τροχαίου συμβάντος, καθώς επίσης και ότι εκχωρεί το σύνολο της απαίτησής του
και όλα τα σχετικά δικαιώματα του προσωπικά και πραγματικά στον ως άνω «εκδοχέα» τον οποίο ορίζει
δεκτικό καταβολής σύμφωνα με τα όσα περί απόσβεσης, ενοχής, εντολής, καταβολής και αντιπροσώπευσης
ορίζει ο Αστικός Κώδικας και τον εξουσιοδοτεί να λάβει το συνολικό ποσό της αποζημίωσης των ΕΥΡΩ
....................................................................................................... (........................€) στο όνομά του, όπως
αυτή προκύπτει από τα υπ΄αριθμ. .................................................................τιμολόγια, ή άνευ τιμολογίων για
συμφωνηθέν ποσό μέχρι τριακοσίων ευρώ.
Δηλώνει επίσης ο « εκχωρητής» ότι απαλλάσσει την καταβάλλουσα ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την
επωνυμία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. κάθε περαιτέρω ευθύνης και υποχρέωσης αποζημίωσης από την
ανωτέρω ζημία, θετική και αποθετική, με την υπογραφή από τον « εκδοχέα» των αποδεικτικών καταβολής
και εξόφλησης της ως άνω αποζημίωσης.
Ο αφετέρου συμβαλλόμενος «εκδοχέας» ρητά αποδέχεται τα ανωτέρω δικαιούμενος και εξουσιοδοτούμενος
με την παρούσα να εισπράξει στο όνομά του την ως άνω αποζημίωση που απορρέει από το ανωτέρω τροχαίο
συμβάν, από τους ως άνω υπόχρεους, ασφαλιστική εταιρία, οδηγό και ιδιοκτήτη, υπογράφοντας την σχετική
εξοφλητική απόδειξη καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί σχετικά με την αποζημίωση
Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση μη ολοσχερούς αποπληρωμής του ως άνω ποσού στον «εκδοχέα»,
υπεύθυνος για την εξόφληση του παραμένει ο «εκχωρητής».
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