
ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε   

Ο/Η 

υπογραμμέν......................................................................................................……. 

…………………………………………………………………………………………

……………. 

κάτοικος 

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

τηλ:………...............…...., επάγγελμα ......................……., Α.Τ.  

...................,ΑΦΜ.................... 

ενδιαφέρομαι για την αγορά του ακινήτου  ιδιοκτησίας TΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

το οποίο περιλαμβάνεται στην           Νο………………ανακοίνωση  της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε  με αύξοντα  αριθμό …….για το οποίο ο διαγωνισμός γίνεται την … 

/..../ ...../........ και ώρα………….με την παρακάτω περιγραφή ακινήτου: 

(περιγραφή του ακινήτου όπως στην ανακοίνωση)  

…………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………

………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………….… 

και προσφέρω συνολικά το ποσό σε  ΕΥΡΩ      

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

..............................……………..........................................................................(.............

............)  

 Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει ως εξής: 

A. Με μετρητά              

Β. Με διακανονισμό 

Θα καταβάλλω σε μετρητά με την υπογραφή των συμβολαίων πώλησης  ποσό σε 

ΕΥΡΩ..........................................................................…………...................... 

(........................) (τουλάχιστον το 40%)        και 

Το υπόλοιπο ποσό που είναι σε ΕΥΡΩ ..................................... ........................... 

...........................................................................(........................)  θα καταβάλλω σε 

..........…. .............(.........) ισόποσες ως προς το κεφάλαιο εξαμηνιαίες / τριμηνιαίες 

δόσεις, έντοκες με το  επιτόκιο που αναφέρεται στο Φυλλάδιο Όρων Πώλησης. 

 

Γ. Με δανειοδότηση: 

 από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.        

  

 

 

 



 από την  Τράπεζα 

…………………………………………………………………………. 

 

Δ.  Με Leasing  

από  την  ………………………………………………………………………. 

Συμφωνώ ότι όλα τα έξοδα της μεταβίβασης του ακινήτου (Συμβολαιογραφικά, 

δικηγορικά , φόροι, ταμεία Νομικών κ.λ.π ) με βαρύνουν. 

 

Σε περίπτωση που αναδειχθώ πλειοδότης και η προσφορά μου είναι μεγαλύτερη από 

την τιμή εκκίνησης του πωλούμενου ακινήτου, υποχρεούμαι να καταθέσω αμέσως 

στην Επιτροπή διαγωνισμού συμπληρωματική εγγύηση ίση με το 10% του ποσού που 

προκύπτει από την διαφορά του ποσού της προσφοράς μου και της τιμής εκκίνησης. 

Η διαφορά αυτή θα δοθεί σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή σε διαταγή της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ή εγγυητική επιστολή άλλης τράπεζας. Η αρχική και 

συμπληρωματική εγγύηση θα παραμείνουν στην Τράπεζα ως εγγύηση για την τήρηση 

των όρων του διαγωνισμού. 

 

Η κατάθεση της εγγύησης (αρχικής και συμπληρωματικής) σε καμία  περίπτωση  δεν 

αποτελεί πρόκριμα κατακύρωσης  του  ακινήτου ή των κινητών και θα παραμείνει 

άτοκη μέχρι την κατακύρωση του ακινήτου ή τη ματαίωση του διαγωνισμού από την 

πωλήτρια ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  

 

Η παραπάνω κατατεθείσα εγγύηση θα καταπέσει υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α.Ε σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η αγοραπωλησία από δική μου 

υπαιτιότητα ή παράλειψη μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που θα 

θέσει η Τράπεζα για την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης.  

 

Ρητά αποδέχομαι το δικαίωμα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε  μέχρι την κατακύρωση, 

κατά την απόλυτη κρίση της, να ματαιώσει το διαγωνισμό να τον επαναλάβει ή και να 

μεταβιβάσει το ακίνητο με καθοιονδήποτε άλλο τρόπο.  

 

Έλαβα γνώση των όρων πώλησης των ακινήτων (ανακοίνωση, φυλλάδιο όρων 

πώλησης) , τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Συνημμένα: 1 φυλλάδιο όρων πώλησης 

 

 

....................,       /      / 2006 

 

                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 


