
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

Στο ________________________________, σήμερα την___/___/___, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, 

αφενός μεν ο/η _______________________________________________________________, κάτοικος 

___________________, οδός _____________________________________, αριθμός ______, με ΑΦΜ 

__________________________, της ΔΟΥ ___________________, ο/η οποίος/α θα αποκαλείται στο 

παρόν για λόγους συντομίας ¨εκχωρητής¨ και αφετέρου ο/η _________________________________ 

κάτοικος _____________________, οδός ________________________________, αριθμός _______ με 

ΑΦΜ _______________________, της ΔΟΥ _______________________, ο/η οποίος/α θα αποκαλείται 

για λόγους συντομίας ¨εκδοχέας¨, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο εκχωρητής έχει στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή του το με αριθμό κυκλοφορίας 

__________________ όχημα, το οποίο στις ___/___/___ και στο _________________________ 

οδηγούμενο από τον/ην  ___________________________________________________, υπέστη υλικές 

ζημιές από αποκλειστική υπαιτιότητα του με αριθμό κυκλοφορίας ___________________ οχήματος, 

ιδιοκτησίας του/ης __________________________________________________, του/ης οποίου/ας την 

Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων έχει αναλάβει με έγκυρη ασφαλιστική σύμβαση η ανώνυμη ασφαλιστική 

εταιρεία με την επωνυμία ______________________________________________ . 

Ο εκχωρητής έχει, συνεπεία, του ατυχήματος κατά του υπαιτίου οδηγού, του ιδιοκτήτη και κατόχου του 

ανωτέρου ζημιογόνου αυτοκινήτου, καθώς και της ασφαλιστικής εταιρείας 

_________________________________ που ασφαλίζει το ζημιογόνο όχημα, αξίωση αποζημίωσης για 

τις υλικές ζημιές που υπέστη το όχημά του, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί. Ηδη ο 

εκχωρητής απεκατέστησε την προκληθείσα ζημιά του οχήματός του ανερχόμενη εις το ποσό των 

(ολογράφως και αριθμητικώς) _______________________________. 

Κατόπιν τούτου ο εκχωρητής, εκχωρεί σήμερα και μεταβιβάζει στον εκδοχέα κάθε απαίτησή του 

συνεπεία του ανωτέρω τροχαίου ατυχήματος για θετικές ζημιές, δηλαδή για το κόστος επισκευής του 

οχήματός του, ως αναφέρεται ανωτέρω, κατά παντός υπόχρεου προς αποζημίωση, ήτοι του υπαιτίου 

οδηγού, ιδιοκτήτη, κατόχου, προστήσαντος και της ασφαλιστικής εταιρίας. Περαιτέρω εξουσιοδοτεί τον 

εκδοχέα, να δηλώσει υπογράψει την σχετική εξοφλητική απόδειξη της ασφαλιστικής Εταιρίας Allianz 

Eλλάς Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε. και να παραιτηθεί πάσης περαιτέρω αξιώσεώς του οιασδήποτε φύσεως 

από την ανωτέρω αιτία. 

Ο εκδοχέας αποδέχεται την εκχώρηση και έτσι καθίσταται μοναδικός δικαιούχος της εκχωρούμενης 

απαίτησης, του εκχωρητή παραιτούμενου από το δικαίωμα  υπαναχώρησης, διαπραγμάτευσης του 

ποσού ή είσπραξης της αποζημίωσης. 

Ο εκδοχέας υποχρεούται να αναγγείλει την παρούσα σύμβαση εκχώρησης στους υπόχρεους για την 

πληρωμή προκειμένου να εισπράξει την αποζημίωση που θα συμφωνήσει. 

Αφού συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συνέταξαν το παρόν σε 

τρία (τρία) αντίγραφα, τα οποία αφού ανέγνωσαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενό τους, υπέγραψαν και 

έλαβε καθένας από ένα, του τρίτου προοριζομένου για την κατά τον Νόμο αναγγελία του στον οφειλέτη. 

Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ  Ο ΕΚΔΟΧΕΑΣ 


