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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

(για GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 

 

Στ…. [τόπος] ……………………………, σήμερα στις ……/......../……. οι υπογράφοντες : 

αφενός ………..…………………………………………………………………………………., κάτοι-

κος/έδρα …………….……………………….., με ΑΦΜ …………………. και με Δ.Α.Τ. / Διαβατήριο 

………..……………………….. καλούμενος στη συνέχεια για συντομία «Εκχωρητής» 

και αφετέρου …………………..………………...……………………………………………..., κάτοι-

κος/έδρα ………………..…………………, με Α.Φ.Μ. ………….................... και με Δ.Α.Τ. / Διαβατή-

ριο ………….…………….., καλούμενος στη συνέχεια για συντομία «Εκδοχέας», 

 αφού έλαβαν υπόψη τους  

 

A) ότι στις ……./……/….….., στην περιοχή ………………………., το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας 

………………….., ιδιοκτησίας του Εκχωρητή και ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων 

από την κυκλοφορία του στην ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ……………………………….., 

ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα  

B) ότι το τροχαίο αυτό ατύχημα οφείλεται στην υπαιτιότητα του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας 

……………, ιδιοκτησίας ……………………………… και ασφαλισμένου για την αστική ευθύνη έναντι 

τρίτων από την κυκλοφορία του στην ασφαλιστική εταιρία ……………………………………………. 

[συμπληρώνεται υποχρεωτικά] και 

Γ) ότι από το παραπάνω τροχαίο ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές [διαγράφετε ό,τι δεν ισχύει]: 

• στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας …………………… ιδιοκτησίας του Εκχωρητή ή  

• [σημειώστε το αντικείμενο που έχει υποστεί ζημιά] ………………….……….…………, ιδιοκτησίας του 

Εκχωρητή 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

1. Ο Εκχωρητής δηλώνω ότι:  

• κατά του υπαιτίου που αναφέρεται στο στοιχείο (Β), έχω αξίωση αποζημίωσης για τις υλι-

κές ζημιές που επήλθαν από το τροχαίο ατύχημα που αναφέρεται στο στοιχείο (Γ) και μέχρι 

σήμερα δεν έχω αποζημιωθεί γι’ αυτές 

• ε κ χ ω ρ ώ  και  μ ε τ α β ι β ά ζ ω  στον Εκδοχέα, κάθε απαίτησή μου, που προέρχεται 

από το τροχαίο που αναφέρεται στο στοιχείο (Γ), για αποζημίωση υλικών ζημιών, ως προς 

το κόστος επισκευής τους, κατά κάθε υπόχρεου σε αποζημίωση και κατά της ασφαλιστικής 

εταιρίας που αναφέρεται στο στοιχείο (Β),   

• δεν θα υπαναχωρήσω από αυτήν την εκχώρηση, δεν θα επιχειρήσω να εισπράξω ή να 

διαπραγματευτώ το ποσό της αποζημίωσης, 

• ρητά παραιτούμαι από κάθε άλλη απαίτησή μου και από κάθε δικαίωμά μου για κάθε ζη-

μιά μου θετική ή / και αποθετική, άμεση ή έμμεση, παρούσα ή / και μέλλουσα, είτε έχει υπο-

βληθεί είτε όχι, καθώς και από το δικαίωμά μου για δικαστική ενέργεια κατά της ασφαλιστι-

κής εταιρίας που αναφέρεται στο στοιχείο (Β) για το τροχαίο ατύχημα που αναφέρεται στο 

στοιχείο (Γ), 

• έχω ενημερωθεί από τη Generali Hellas Α.Α.Ε. αναφορικά με την επεξεργασία των προ-

σωπικών δεδομένων μου που ήρθαν σε γνώση της λόγω της συγκεκριμένης ζημιάς, για το 

σκοπό της εκτίμησης και του διακανονισμού της, 

•  έχω ενημερωθεί ότι η Generali Hellas Α.Α.Ε. μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα 

που με αφορούν στην άλλη εμπλεκόμενη ασφαλιστική εταιρία, μαζί με παραστατικά και άλλα 

έγγραφα που αφορούν στον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημιάς, 
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• έχω ενημερωθεί και συναινέσει στη διαβίβαση των αναγκαίων και προβλεπόμενων στοι-

χείων αυτής της ζημιάς στο Αρχείο που τηρεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 

(Διεύθυνση Πληροφορικής ΥΣΑΕ) και 

• εξουσιοδοτώ τον Εκδοχέα να υπογράψει ως δικαιούχος της αποζημίωσης τη σχετική εξο-

φλητική απόδειξη, να αποδεχτεί ολόκληρο το περιεχόμενο της και να προβεί για λογαριασμό 

μου στις σχετικές παραπάνω δηλώσεις. 

 

2. Ο Εκδοχέας δηλώνω ότι: 

• αποδέχομαι την εκχώρηση και καθίσταμαι μοναδικός δικαιούχος της εκχωρούμενης απαί-

τησης (δανειστής), η οποία θα αναγγελθεί προς την ασφαλιστική εταιρία Generali Hellas 

Α.Α.Ε. συναινώ και επιθυμώ να εισπράξω, ως δικαιούχος, την αποζημίωση που θα συμφω-

νηθεί και θα καταβληθεί από την υπόχρεη σε αποζημίωση ασφαλιστική εταιρία Generali 

Hellas Α.Α.Ε. με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό μου που τηρείται στην Τράπεζα 

………………………………… και με IBAN GR…………………………………………………. 

• ρητά παραιτούμαι από κάθε άλλη απαίτησή μου και από κάθε δικαίωμά μου για κάθε ζη-

μιά μου θετική ή / και αποθετική, άμεση ή έμμεση, παρούσα ή / και μέλλουσα, είτε έχει υπο-

βληθεί είτε όχι, καθώς και από το δικαίωμά μου για δικαστική ενέργεια κατά της Generali 

Hellas Α.Α.Ε.  για το τροχαίο ατύχημα που αναφέρεται στο στοιχείο (Γ) 

• έχω ενημερωθεί  από τη Generali Hellas Α.Α.Ε. αναφορικά με την επεξεργασία των προ-

σωπικών δεδομένων μου που ήρθαν σε γνώση της λόγω της συγκεκριμένης ζημιάς, για το 

σκοπό της εκτίμησης και του διακανονισμού της 

•  έχω ενημερωθεί ότι η Generali Hellas Α.Α.Ε. μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα 

που με αφορούν στην  άλλη εμπλεκόμενη ασφαλιστική εταιρία, μαζί με παραστατικά και άλ-

λα έγγραφα που αφορούν στον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημιάς 

• έχω ενημερωθεί και συναινέσει στη διαβίβαση των αναγκαίων και προβλεπόμενων στοι-

χείων αυτής της ζημιάς στο Αρχείο που τηρεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 

(Διεύθυνση Πληροφορικής ΥΣΑΕ)  και 

• θα υπογράψω και τη σχετική εξοφλητική απόδειξη της ασφαλιστικής εταιρίας Generali 

Hellas Α.Α.Ε. αποδεχόμενος ολόκληρο το περιεχόμενό της  

 

Εάν οι υπόχρεοι προς αποζημίωση, αρνηθούν την υποχρέωσή τους, ο Εκδοχέας έχει το δικαίωμα, 

αποκλειστικά με δική του δαπάνη και ευθύνη, να διεκδικήσει από αυτούς δικαστικά την είσπραξη 

της αποζημίωσης των θετικών υλικών ζημιών και θα γνωστοποιήσει τη δικαστική διεκδίκηση στον 

Εκχωρητή με αντίγραφο της σχετικής αγωγής.  

 

Ο ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ Ο ΕΚΔΟΧΕΑΣ 

 


