Συμφωνητικό Εκχώρησης Απαίτησης

Στην / Στο ..................................(τόπος) , σήμερα ...................... , οι υπογράφοντες το παρόν
αφενός ο /η...................................................................................., κάτοικος ........................... ,
ΑΦΜ.........................................,ΔΟΥ......................................,ΑΔΤ ........................,καλούμενος
στη συνέχεια Εκχωρητής, αφετέρου ο /η ........................................................................................ ,
κάτοικος.........................,ΑΦΜ................................,ΔΟΥ..........................,ΑΔΤ........................ ,
καλούμενος στην συνέχεια Εκδοχέας, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής.
Ο Εκχωρητής δηλώνει ότι στις..........................., στην περιοχή .............................................. ο
............................................................. οδηγώντας το με αρ.κυκλ ................. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας
του .............................................................. και ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.489/76 στην ασφαλιστική εταιρία.................................... ενεπλάκη σε τροχαίο
ατύχημα που οφειλόταν στην αποκλειστική υπαιτιότητα του με αρ.κυκλ ................. αυτοκινήτου,
ιδιοκτησίας................................................................................., ασφαλισμένου για την έναντι τρίτων
αστική ευθύνη στην ασφαλιστική εταιρία......................................................,προκλήθηκαν δε υλικές
ζημιές στο με αρ.κυκλ ....................... αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του Εκχωρητή.
Ο Εκχωρητής δηλώνει ότι κατά του παραπάνω υπαίτιου οδηγού, του ιδιοκτήτη και κατόχου του
παραπάνω
αναφερόμενου
ζημιογόνου
αυτοκινήτου
και
της
ασφαλιστικής
εταιρίας............................................. που νόμιμα το ασφάλιζε, έχει αξίωση αποζημίωσης για τις ζημιές
που υπέστη το με αρ.κυκλ.................. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του από το τροχαίο ατύχημα
\της ...................... και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποζημιωθεί.
Με το παρόν ο Εκχωρητής εκχωρεί και μεταβιβάζει στον Εκδοχέα, κάθε απαίτηση του από το τροχαίο
ατύχημα της ..................... ,για την αποζημίωση των υλικών ζημιών που αυτός υπέστη, δηλαδή το κόστος
επισκευής του αυτοκινήτου του με αρ.κυκλ........................., κατά παντός υπόχρεου σε αποζημίωση δηλ.
ασφαλιστική εταιρία.........................................., με πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό στην
Τράπεζα.......................... με ΙΒΑΝ.....................................................................,υπαίτιου οδηγού,
ιδιοκτήτη, κατόχου, προστήσαντος και να υπογράψει την σχετική εξοφλητική απόδειξη.
Ο Εκδοχέας δηλώνει με το παρόν ότι αποδέχεται την εκχώρηση και καθίσταται μοναδικός δικαιούχος
της εκχωρούμενης απαίτησης, ο δε Εκχωρητής δηλώνει ότι δεν θα υπαναχωρήσει από την παρούσα
εκχώρηση, δεν θα επιχειρήσει να εισπράξει ή να διαπραγματευτεί το ποσό της αποζημίωσης.
Ο Εκδοχέας έχει το δικαίωμα να αναγγείλει άμεσα την εκχώρηση προς τους υπόχρεους για αποζημίωση
και να εισπράξει για λογαριασμό του την αποζημίωση που θα συμφωνηθεί και θα καταβληθεί από την
υπόχρεη σε αποζημίωση ασφαλιστική εταιρία .................................... ή τον οδηγό, ιδιοκτήτη ή κάτοχο του
με αρ.κυκλ.................... ζημιογόνου αυτοκινήτου για το τροχαίο συμβάν της................................
Εάν οι υπόχρεοι προς αποζημίωση, αρνηθούν την υποχρέωση τους, ο Εκδοχέας έχει το δικαίωμα να
ασκήσει με δική του δαπάνη και ευθύνη κάθε ένδικο μέσο εναντίον τους για την είσπραξη της
αποζημίωσης των θετικών υλικών ζημιών, θα γνωστοποιήσει δε την δικαστική διεκδίκηση στον
Εκχωρητή με αντίγραφο σχετικής αγωγής. Σε ότι αφορά την άσκηση ενδίκων μέσων, την επιλογή
πληρεξούσιου δικηγόρου, παροχή πληροφοριών κατά την δικαστική διεκδίκηση και τα έξοδα ισχύουν
όσα αναφέρονται στο νόμο.
Για τον Εκχωρητή

Ο Εκδοχέας

