ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Στ…… ………….…………………..………., σήμερα στις ………/………/20……… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α)

αφενός

ο/η

…………………………………………………………………………………………………………….

που

εδρεύει

στην

διεύθυνση

…………………………………………………………………………………………. με Α.Φ.Μ. ………….…………………..………. Δ.Ο.Υ. ………….…………………..………. και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την ……………………………………………………………………………………….……….….. του …………………………………,
ο/η οποίος/α θα αποκαλείται στο παρόν για λόγους συντομίας «εκδοχέας» και
β)

αφετέρου ο/η ……………………………………………………………………………………………………………. του ………………………..…………………… κατοίκου
…………………………………………………………………………………………. με Α.Φ.Μ. ………….…………………..………. Δ.Ο.Υ. ………….…………………..……….
Α.Δ.Τ. …………….……………… ο/η οποίος/α θα αποκαλείται για λόγους συντομίας «εκχωρητής», συμφωνούνται και
γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

Στις ………/………/20………, ο/η ……………………………………………………………………………………………………………. του ………………………..…………………… ως
υπαίτιος

οδηγός

του

με

αριθμό

κυκλοφορίας

………………………………………..

οχήματος,

ιδιοκτησίας

του/της

………………………………………………………………………………………. και ασφαλισμένο για ……………..……………………….………………………..…, με βάση τις
διατάξεις του Ν.489/76 στην Ασφαλιστική Εταιρία …………………….……………………………………………………, προκάλεσε Υλικές Ζημιές
στο με αριθμό κυκλοφορίας ……………………………………….. όχημα, ιδιοκτησίας του εκχωρητή.
Ο εκχωρητής, δηλώνει, κατόπιν τούτου, ότι κατά του ανωτέρω υπαιτίου οδηγού, του ιδιοκτήτη και κατόχου του ως άνω
ζημιογόνου οχήματος, καθώς και της ανωτέρω Ασφαλιστικής Εταιρίας, η οποία το ασφάλιζε, έχει αξίωση αποζημίωσης
για τις Υλικές Ζημιές που υπέστη από το άνω τροχαίο ατύχημα και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποζημιωθεί.
Με την παρούσα σύμβαση, ο εκχωρητής, εκχωρεί και μεταβιβάζει προς τον εκδοχέα, κάθε απαίτησή του από το
ανωτέρω τροχαίο ατύχημα για θετικές ζημιές, όπως για το κόστος επισκευής οχήματος, μείωση εμπορικής του αξίας,
μίσθωση άλλων, όμοιας χρήσης οχημάτων κ.λπ., και για αποθετικές ζημιές, όπως διαφυγόντα εισοδήματα, καθώς και
την απαίτησή του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κ.λπ., κατά παντός υπόχρεου προς αποζημίωση,
σύμφωνα με το Νόμο, δηλαδή, υπαίτιου οδηγού, ιδιοκτήτη, κατόχου, προστήσαντος και της Ασφαλιστικής Εταιρίας που
τους ασφάλιζε κατά το χρόνο του ατυχήματος.
Ο εκδοχέας, αποδέχεται, με την υπογραφή της παρούσας, την εκχώρηση και καθίσταται μοναδικός δικαιούχος της
απαίτησης που εκχωρείται και ο εκχωρητής, δεν δικαιούται, ούτε να διαπραγματευτεί, ούτε ασφαλώς να εισπράξει την
αποζημίωση.
Ο εκδοχέας, έχει το δικαίωμα να αναγγείλει άμεσα την εκχώρηση προς τους υπόχρεους και να εισπράξει και να κρατήσει
την αποζημίωση που θα συμφωνηθεί. Εάν οι υπόχρεοι προς αποζημίωση αρνηθούν την υποχρέωσή τους, ο εκδοχέας,
έχει το δικαίωμα να ασκήσει κάθε ένδικο μέσον εναντίον τους, προς είσπραξη της αποζημίωσης. Τα ένδικα μέσα μπορεί
να τα ασκήσει στο όνομά του, με βάση την εκχώρηση απαίτησης ή καθαρά για λόγους διαδικαστικούς να τα ασκήσει στο
όνομα του εκχωρητή, ο δε εκχωρητής, του παρέχει με το παρόν, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα για
διεξαγωγή των δικών στο όνομά του, υποχρεούμενος, εφόσον του ζητηθεί, να την παρέχει και με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο. Η επιλογή των πληρεξουσίων δικηγόρων, αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του εκδοχέα και ο εκχωρητής,
οφείλει να τους παράσχει κάθε απαιτούμενο έγγραφο πληρεξουσιότητας.
Ο εκχωρητής, δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από ένδικο μέσο, αλλά αυτό αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του
εκδοχέα.
Σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης, ο εκχωρητής, οφείλει να παράσχει στον εκδοχέα, κάθε πληροφορία και κάθε
έγγραφο που είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση της απαίτησης. Επίσης εφόσον κριθεί αναγκαίο, οφείλει να παρασταθεί
σε κάθε δίκη και να προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (μάρτυρες, έγγραφα κ.λπ.).
Όλα τα έξοδα διεξαγωγής των δικών, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον εκδοχέα και ασφαλώς κάθε ποσόν
αποζημίωσης που θα επιδικασθεί, καθώς και η δικαστική δαπάνη θα ανήκουν στον εκδοχέα.
Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ

Ο ΕΚΔΟΧΕΑΣ

________________

________________

