
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

(Άρθρο 242 παρ.2 του ν.4364/2016) 

Του ………………………………, κάτοικου ………………………… (οδός ……………………….), με ΑΔΤ …………………….. (ημ/νια 

έκδοσης: ………………………., Α.Τ. ……………….) και Α.Φ.Μ. ………………………… της Δ.Ο.Υ. ……………………….. Email: 

……………………………………………………………………… 

Προς 

 

Την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσα εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία», 

η οποία έχει την έδρα της στη Γλυφάδα Αττικής (οδός Πανδώρας 8 και Α. Λαζαράκη) και εκπροσωπείται νόμιμα 

από την ασφαλιστικό εκκαθαριστή αυτής Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 261/23.2.2018 

απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος [ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 

165/23.2.2018] με την οποία και ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της άνω εταιρείας και τέθηκε αυτή σε 

καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. 

 

 

Ι. Ιστορικό της απαίτησης και ανάλυση του ποσού στο οποίο αυτή ανέρχεται
1
: 

 ______________________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 

                                                           
1
 Προς διευκόλυνση του έργου της εκκαθάρισης και επιτάχυνση της διαδικασίας κρίνεται σκόπιμο να συμπεριλαμβάνονται 

στην αναγγελία και α. αρ. κυκλοφορίας ασφαλισμένου οχήματος, β. ημερομηνία ατυχήματος, γ. αρ. φακέλου ζημίας της 
ΑΙΓΑΙΟΝ 

mailto:IoannisPapadopoulos@gmail.com


ΙΙ. Περιγραφή τυχόν δικαστικών ή εξωδίκων ενεργειών που έχουν λάβει χώρα μέχρι την ημερομηνία της 

αναγγελίας 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Γι’ αυτούς τους λόγους  

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΩ την ΑΠΑΙΤΗΣΗ μου 

Ποσού ……………………(…………………€.) ΕΥΡΩ στην εκκαθαριστή, προκειμένου αυτή να συμπεριληφθεί στον πίνακα 

των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση και να ικανοποιηθώ συμφώνως προς τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

Ν.4364/2016. 

 

Επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. _____________ ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  

2. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. ___________ και με ημερομηνία _________ δήλωσης ατυχήματος 

3. ………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Αθήνα, …………………………………………………… 2018 

Ο / Η αναγγέλλων  

 

 



Χρήσιμες Σημειώσεις: 

1. Το ανωτέρω έγγραφο αναγγελίας, αποτελεί σχέδιο το οποίο παρέχεται ως τέτοιο από την εκκαθάριση 

απλώς προς διευκόλυνση των δικαιούχων χωρίς η εκκαθάριση να αναλαμβάνει ή να υπέχει οιαδήποτε 

ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενό του. Είναι αυτονόητο ότι θα γίνονται δεκτές προς επεξεργασία, 

αναγγελίες που θα περιέχουν τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία, ασχέτως του εάν θα έχουν την ίδια ή 

παρόμοια ή και διαφορετική μορφή. Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένη τη βούληση της εκκαθάρισης να 

διασφαλιστούν πλήρως τα έννομα συμφέροντα των δικαιούχων,  συνιστάται η λήψη της γνώμης 

δικηγόρου προ της κατάθεσης και η κατά το δυνατόν πληρέστερη έκθεση των θεμελιωτικών των 

δικαιωμάτων ισχυρισμών μετά των αντίστοιχων εγγράφων.  

2. Για την διευκόλυνση της επεξεργασίας της αναγγελίας είναι χρήσιμη η επισύναψη στο έγγραφο της 

αναγγελίας όσων εγγράφων σχετίζονται ή θεμελιώνουν την αναγγελία.  

3. Η εκκαθάριση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, διευκρινήσεις ή έγγραφα.  

 


