ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΔΙΑΝΟΜΕ – ΟΔΗΓΙΕ
Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν καταβολι του ποςοφ τθσ προςωρινισ διανομισ
για όλεσ τισ κατθγορίεσ των δικαιοφχων είναι τα κάτωκι:
Α. ΟΛΕ ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ
1. ΠΡΟΔΙΑΣΤΠΩΜΕΝΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ με κεωρθμζνο γνιςιο τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ ι
άλλθ δθμόςια αρχι Ή ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ μζςω gov.gr
υμπλθρϊνονται υποχρεωτικά από τον δικαιοφχο (φυςικό πρόςωπο ι νόμιμο εκπρόςωπο
νομικοφ προςϊπου), όλα τα προδιατυπωμζνα πεδία του εντφπου υπεφκυνθσ διλωςθσ
(προςωπικά ςτοιχεία, αρικμόσ τθλεφϊνου, email, ΑΔΣ, κλπ) και το προδιατυπωμζνο
κείμενο ςτθ κζςθ ϋϋδθλϊνω υπεφκυνα ότιϋϋ:
ΠΡΟΟΧΗ:
α) Παρατίκενται δφο είδθ δθλϊςεων, ζνα για νοςοκομεία και ζνα για τισ υπόλοιπεσ
περιπτϊςεισ. Ο κάκε δικαιοφχοσ επιλζγει το κατάλλθλο.
β) Οι δικαιοφχοι δεν επιτρζπεται να παρεκκλίνουν από το κείμενο τθσ προδιατυπωμζνθσ
υπεφκυνθσ διλωςθσ ι να τροποποιοφν αυτό, κακϊσ υπάρχει κίνδυνοσ να μθ γίνει
αποδεκτι θ διλωςι τουσ.
γ) Οι δικαιοφχοι οφείλουν να ςυμπλθρϊνουν περιςςότερεσ δθλϊςεισ, ςε περίπτωςθ που
ζχουν επαλθκευκεί για περιςςότερεσ απαιτιςεισ, δθλαδι κα υποβάλλουν τόςεσ δθλϊςεισ
όςοι είναι και οι μοναδικοί κωδικοί ταυτοποίθςισ τουσ.
2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ
2.1 Φυςικά πρόςωπα
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ δικαιοφχου ι άλλου ιςοδφναμου εγγράφου (πχ
διαβατιριο)
2.2 Νομικά πρόςωπα
ΕΠΙΚΤΡΩΜΕΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΧΟΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΑ,
ΕΠΙΚΤΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΩΝ κακϊσ και ΓΕΝΙΚΟ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΕΜΗ και ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ
3. ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΠΡΩΣΗ ΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΤ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ι εκτφπωςθ ςτοιχείων
λογαριαςμοφ από ebanking (να εμφαίνεται ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου, πατρϊνυμο,
αρικμόσ λογαριαςμοφ, ΙΒΑΝ και Σράπεηα) του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου αντίςτοιχα.
Β. ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΘΑΝΑΣΟΤ
ε περίπτωςθ που το πρόςωπο που ζχει εντάξει ςτθν ΚΔΑ (Κατάςταςθ Δικαιοφχων
Απαιτιςεων από αςφάλιςθ ηωισ) ο αςφαλιςτικόσ εκκακαριςτισ ι το Δικαςτιριο με
απόφαςι του, ζχει αποβιϊςει, τα ποςά των προςωρινϊν διανομϊν δικαιοφνται οι νόμιμοι

κλθρονόμοι του με βάςθ το ποςοςτό που ςυμμετζχουν ςτθν κλθρονομία του αποβιϊςαντοσ
δικαιοφχου. Η ιδιότθτα του κλθρονόμου, κακϊσ και το ποςοςτό τθσ κλθρονομικισ του
μερίδασ αποδεικνφεται μόνον με κλθρονομθτιριο του αρμοδίου δικαςτθρίου. ε αυτιν τθν
περίπτωςθ, κάκε κλθρονόμοσ, πζραν του κλθρονομθτθρίου, υποχρεοφται να προςκομίςει
και όλα τα ανωτζρω (κεφ. Α) δικαιολογθτικά.
Γ. ΕΠΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ (Εκκρεμείσ αντιδικίεσ)
Ωσ επίδικεσ περιπτϊςεισ νοοφνται: i) αυτζσ που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν ΚΔΑ με ποςό
εκτίμθςθσ δικαςτικϊν , ii) αυτζσ που ζχουν ενταχκεί ςτθν ΚΔΑ με ποςό επαλικευςθσ αλλά
ζχει αςκθκεί ανακοπι λόγω διαφωνίασ με το ποςό, iii) αυτζσ που ζχουν ενταχκεί ςτθν ΚΔΑ
με ποςό επαλικευςθσ αλλά ζχει αςκθκεί ανακοπι λόγω διαφωνίασ με τθν ταυτότθτα του
δικαιοφχου πλθρωμισ και iv) αυτζσ που δεν ζχουν ενταχκεί ςτθν ΚΔΑ αλλά ζχει αςκθκεί
ανακοπι με αίτθμα τθ ςυμπερίλθψι τουσ ςε αυτιν.
Για κάκε μία από τισ ωσ άνω κατθγορίεσ ιςχφει το εξισ:
i) Για να πραγματοποιθκεί διανομι κα πρζπει το ποςό εκτίμθςθσ να τραπεί ςε ποςό
επαλικευςθσ. Αυτό ςυμβαίνει είτε με προςκομιδι τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που
κρίνει επί τθσ ουςίασ (πχ δεν απορρίπτει απαράδεκτθ τθν αγωγι ι τθν άςκθςθ του ενδίκου
μζςου λόγω αναςτολισ ατομικϊν διϊξεων) είτε με παραίτθςθ από το ςχετικό δικόγραφο
και αποδοχι του ποςοφ εκτίμθςθσ.
ii) ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ πραγματοποιείται διανομι μόνον επί του ποςοφ επαλικευςθσ
και όχι για το υπερβάλλον, για το οποίο ζχει αςκθκεί ανακοπι.
iii) ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ πραγματοποιείται διανομι μόνον με τθν προςκομιδι
τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ επί τθσ ανακοπισ.
iv) ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ πραγματοποιείται διανομι μόνον με τθν προςκομιδι
τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ επί τθσ ανακοπισ.
Η τελεςιδικία αποδεικνφεται: i. με απόφαςθ του Εφετείου Ακθνϊν επί αςκθκείςασ
ανακοπισ, ii. με απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ακθνϊν και πιςτοποιθτικό περί
μθ άςκθςθσ ενδίκων μζςων και υπό τον όρο ότι δεν υφίςταται προκεςμία για άςκθςθ
ενδίκων μζςων.
θμειϊνεται ότι ο αςφαλιςτικόσ εκκακαριςτισ είναι δυνατόν να ηθτιςει επιπρόςκετα
ςτοιχεία ι δικαιολογθτικά ςε εξατομικευμζνεσ περιπτϊςεισ ι ειδικζσ κατθγορίεσ
δικαιοφχων (ομαδικά ςυμβόλαια, ανιλικοι δικαιοφχοι κλπ).
Όλα τα ανωτζρω κα αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ epetrakou@inlife.gr ι ςτα
γραφεία τθσ Εκκακάριςθσ, Λ. Βαςιλίςςθσ οφίασ 60, Ακινα, ΣΚ 11528.
Ο αςφαλιςτικόσ εκκακαριςτισ κα προβαίνει ςε καταβολζσ ςταδιακά με τθν προχπόκεςθ
ότι τα λθφκζντα, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, είναι πλιρθ και ζγκυρα. Η ςυμμετοχι
ςτθ διαδικαςία τθσ προςωρινισ διανομισ είναι προαιρετικι και ςε περίπτωςθ που
δικαιοφχοσ δεν ςυμμετάςχει ςε αυτιν, δεν χάνει κάποιο δικαίωμα, αλλά το δικαιοφμενο
ποςό του, φυλάςςεται ωσ απόκεμα για να του καταβλθκεί ςε επόμενεσ διανομζσ.

Σα ζξοδα εμβάςματοσ ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ διατθρεί λογαριαςμό εκτόσ Alpha
Bank AE, βαρφνουν τον δικαιοφχο. Προσ τοφτο, δεν κα πραγματοποιθκεί διανομι ςε
περίπτωςθ που τα τραπεηικά ζξοδα μεταφοράσ υπερβαίνουν το ποςό τθσ διανομισ.
Σζλοσ, ςθμειϊνεται ότι παράλλθλα με τθ διενζργεια των διανομϊν ζχει διατθρθκεί και
απόκεμα για τισ εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ.
Αθήνα, 14.10.2020
Ο αςφαλιςτικόσ εκκαθαριςτήσ
ωτήρησ Βαςιλόπουλοσ

