ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Στην

________________________,

σήμερα,

την

_____/_____/20_____,

μεταξύ,

αφενός

μεν

του/της

___________________________________________________ του _______________, ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτριας του
με αριθμό κυκλοφορίας __________________ οχήματος, κατοίκου ________________________, οδός
___________________________________ αρ. __________, με Α.Φ.Μ. _____________________, της Δ.Ο.Υ.
__________________,

καλούμενου/ης

στο

εξής

«ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ»

και

αφετέρου

του/της

______________________________________________________________ του _______________, κατοίκου
___________________, οδός ________________________________________ αριθμ. _______, με Α.Φ.Μ.
__________________ της Δ.Ο.Υ. _____________________, άλλως, της εταιρίας με την επωνυμία
__________________________________________________________, που εδρεύει στην _____________, οδός
______________________________

αρ.

________,

με

Α.Φ.Μ.

_________________,

της

Δ.Ο.Υ.

___________________, καλούμενου/ης στο εξής «ΕΚΔΟΧΕΑΣ», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν
αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
1. Ο «ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ» δηλώνει, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι, με το παρόν, εκχωρεί, ανέκκλητα, στον
«ΕΚΔΟΧΕΑ», το δικαίωμα και την απαίτηση, που έχει και διατηρεί, σε βάρος της ασφαλιστικής εταιρίας με την
επωνυμία «_______________________________________», ποσού ______________ Ευρώ και η οποία αφορά το
κόστος επισκευής των υλικών ζημιών του παραπάνω οχήματός του, που προκλήθηκαν κατά τη συμμετοχή αυτού σε
τροχαίο συμβάν, που έλαβε χώρα στις ________________.
2. Ο «ΕΚΔΟΧΕΑΣ» αποδέχεται την προαναφερόμενη εκχώρηση και

υποκαθίσταται, μέχρι του ποσού των

________________ Ευρώ, στα δικαιώματα του «ΕΚΧΩΡΗΤΗ».
3. Προς περαίωση της προαναφερθείσας εκχώρησης, ο «ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται να εισπράξει ο
«ΕΚΔΟΧΕΑΣ», από την ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «_______________________________________»,
το ως άνω εκχωρούμενο ποσό των ______________ Ευρώ, με δίγραμμη επιταγή, που θα εκδοθεί στο όνομά του, με
έμβασμα ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο κριθεί σκόπιμο, υπογράφοντας την εξοφλητική απόδειξη και οποιοδήποτε
άλλο, σχετικό με την αποζημίωση, έγγραφο.
4. Ο «ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ» δηλώνει, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι, ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση, άμεση ή έμμεση,
γνωστή ή άγνωστη, παρούσα ή μέλλουσα, διατηρεί, κατά του «ΕΚΔΟΧΕΑ» και της ασφαλιστικής εταιρίας με την
επωνυμία «_______________________________________», από την αιτία αυτή, παραιτούμενος δε, με το παρόν,
από οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση κατ’αυτών.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο όμοια αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, τα
οποία και παρέλαβαν.
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