
 

 

 

Α Π Ο Λ Υ Τ Η      Ε Κ Χ Ω Ρ Η Σ Η  

Ο   υπογεγραμμένος ως κάτοχος(οι) ή ιδιοκτήτης(ες) και όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που έχουν συμφέρον από 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμό ………………………………………………..., που εκδόθηκε από την MetLife Europe d.a.c.,  από 

τώρα και στο εξής ονομαζόμενη η Εταιρεία, στην ζωή του (της) ………………………………………………………………………..   από 

(διεύθυνση)   ............................................................................................................................................................................................................... 

με αυτό το έντυπο εκχωρεί, μεταφέρει και μεταβιβάζει στον (ους)    ........................................................................................................................ 

από  ………………………………………………………………………………………………………..  εκτελεστές διαθήκης , διαχειριστές , 

διαδόχους   ή δικαιούχους εκχώρησης, όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα αυτού του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

επιπρόσθετων συμφωνιών που επισυνάπτονται σε αυτό, με το δικαίωμα του δικαιούχου εκχώρησης να ασκεί οποιεσδήποτε και όλες τις επιλογές, 

τα δικαιώματα και προνόμια που συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή που επιτρέπεται από την Εταιρεία. 

Αυτή η εκχώρηση υπόκειται σε οιανδήποτε εκχώρηση υπέρ, ή υποχρέωση της Εταιρείας, μαζί με οποιοδήποτε τόκο πάνω σε αυτή και γίνεται με 

βάση όλες τις πρόνοιες και όρους του Συμβολαίου. 

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την εγκυρότητα ή νομικό αποτέλεσμα της εκχώρησης αυτής. 

Το πρόσωπο(α) ή ομάδα(ες) που εκτελούν αυτή την εκχώρηση, πιστοποιούν και δηλώνουν οτι καμμιά ενέργεια για χρεωκοπία υφίσταται ή 

εκκρεμεί εναντίον οποιουδήποτε απ' αυτούς. 
 
 Υπεγράφη και σφραγίστηκε την  .................................................................................................................................................................................. 

 Στην παρουσία των: 

 
 

  ...................................................................................................                              ....................................................................................................... 

  Υπογραφή Μάρτυρα                                                                                                   Υπογραφή Ασφαλισμένου & Αρ. Ταυτότητας  
  (Πλήρες όνομα  & Αρ. Ταυτότητας) 

 

 
 

 ....................................................................................................                              ....................................................................................................... 

           Υπογραφή Μάρτυρα                                                                                                              Υπογραφή Δικαιούχου Εκχώρησης   
 (Πλήρες όνομα  & Αρ. Ταυτότητας)                                                                                               (Πλήρες όνομα  & Αρ. Ταυτότητας) 

 

 
 ....................................................................................................                              ....................................................................................................... 

           Υπογραφή Μάρτυρα                                                                                                              Υπογραφή Αντισυμβαλλόμενου   
 (Πλήρες όνομα  & Αρ. Ταυτότητας)                                                                                               (Πλήρες όνομα  & Αρ. Ταυτότητας) 

 

 
 ....................................................................................................                              ....................................................................................................... 

           Υπογραφή Μάρτυρα                                                                                                              (Πλήρες όνομα  & Αρ. Ταυτότητας)                                                                                                 

(Πλήρες όνομα  & Αρ. Ταυτότητας) 
 

 

 Αντίγραφο αυτής της εκχώρησης έχει καταχωρηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας 

 

 την.......................................................................................................................................... 

 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               MetLife Europe d.a.c. 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                        

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

                                                                                                                                                                               Έφορος  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η  εκχώρηση  πρέπει να  γίνει σε δύο αντίγραφα . Όλα  τα  αντίγραφα   πρέπει   να  διαβιβαστούν   στα  Κεντρικά   Γραφεία 
της  Εταιρείας. Ένα  αντίγραφο  παραμένει  στην  Εταιρεία και το άλλο θα   

επιστρέφεται                                 

 Όλα τα πρόσωπα που έχουν ενδιαφέρον στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να λάβουν μέρος σε            
αυτήν την εκχώρηση 
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