
Προς την  

ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. 
 

 
 ΕΝΤ Υ ΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝ Τ ΙΠΡΟΤ ΑΣΕΩΣ ΛΥ ΣΕΩ Ν ΡΥ ΘΜ ΙΣΕΩΣ Ή ΟΡΙΣΤ ΙΚΗ Σ  

 Δ ΙΕΥ Θ ΕΤ ΗΣ ΕΩ Σ  
 

 ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ΕΓΓΥΗΤΗ 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου
1
: 

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

Διεύθυνση/Έδρα
2
: …………………………………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ.:………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό/ σταθερό):…………………………………………………… 

 
……………, ………………… 

(τόπος) (ημερομηνία) 

 
Το έντυπο αυτό συντάσσεται και υποβάλλεται στην «ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.», στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας της 
Τραπέζης της Ελλάδος (ΦΕΚ,Τ.Β. 2289/27.8.2014 – παρ. ΣΤ. Στάδιο 4: περίπτ. ζ΄-θθ-ii) 
και της «Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων» της «ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.». 

 
Κατόπιν παρουσιάσεως από τα αρμόδια Στελέχη της «ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.» της/των προτεινόμενης/-ων εκ μέρους της 
λύσεως/-εων για τον τρόπο ρυθμίσεως ή διευθετήσεως της/των οφειλής/-ών μου προς την 
«ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και αφού 
παρέλαβα και εξέτασα το σχετικό «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης 
ή Οριστικής Διευθέτησης» της «ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.», όπου περιγράφεται αναλυτικά η/οι προαναφερθείσα/-ες 
πρόταση/προτάσεις, διά του παρόντος αντιπροτείνω για την/τις κάτωθι οφειλή/-ές 

 

 Είδος Υπηρεσίας Πρακτορείας 
Επιχειρηματικών Απαιτήσεων  

Αριθμός 
Συμβάσεως 

Οφειλέτης* Συνοφειλέτης* Εγγυητής* 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
* Συμπληρώνεται με «x» ένα από τα τρία τετραγωνίδια που περιγράφει τη συμβατική 

ιδιότητα  

τα εξής
3
: 

Για την υπ’ αριθ. 1 οφειλή……………………………………………………………………… 

Για την υπ’ αριθ. 2 οφειλή……………………………………………………………………... 

Για την υπ’ αριθ. 3 οφειλή……………………………………………………………………... 
 

 

1  
Συμπληρώνεται αναλόγως εάν ο προμηθευτής / εγγυητής  είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

2  
Συμπληρώνεται αναλόγως εάν ο προμηθευτής / εγγυητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

3  
Η προτεινόμενη από τον προμηθευτή / εγγυητή λύση πρέπει να είναι: 1) σαφής ως προς το περιεχόμενό της, 

2) επαρκώς αιτιολογημένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του προμηθευτή / εγγυητή, στους οποίους βασίζεται, 3) εύλογη, 
όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί και 4) 
αμοιβαίως αποδεκτή, με έγγραφη συναίνεση, από όλους τους ενεχομένους στην/στις υπό 
ρύθμιση/διευθέτηση οφειλή/-ές, καθώς και από κάθε τυχόν προτεινόμενο εγγυητή. 



Για την υπ’ αριθ. 4 οφειλή................................................................................................... 
Για την υπ’ αριθ. 5 οφειλή……………………………………………………………………… 
Για την υπ’ αριθ. 6 οφειλή……………………………………………………………………… 
Για την υπ’ αριθ. 7 οφειλή……………………………………………………………………… 
Για την υπ’ αριθ. 8 οφειλή………………………………………………………………………. 

 
 

Για τον/τους ακόλουθο/-ους λόγο/-ους: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Προς  απόδειξη  των  ισχυρισμών  μου,  στους  οποίους  βασίζεται  η  αντιπρότασή  μου, 
προσκομίζω επισυναπτόμενα τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή/και λοιπά έγγραφα: 

 

1.      ...................................................................................................................................... 
2.       …………………………………………………………………………………………………………. 
3.      ......................................................................................................................................... 

 

Επίσης αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω στην «ABC FACTORS 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.» όλα τα πρόσθετα έγγραφα ή/και 
τα δικαιολογητικά που τυχόν μου ζητηθούν για την αξιολόγηση της ως άνω αντιπροτάσεώς 
μου, εντός της προθεσμίας που θα μου γνωστοποιηθεί. 

Ο προμηθευτής /Για τον προμηθευτή  
…………………………. 

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία-υπογραφή-ιδιότητα
4
) 

 

 
Συμφωνώ/-ούμε στην ανωτέρω αντιπρόταση 

 
Ο/Οι Συνοφειλέτης/-ες Ο/Οι Εγγυητής/-ές 

 
…………………………. ……..…………………… 

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία-υπογραφή-ιδιότητα
5
) (ονοματεπώνυμο/επωνυμία-υπογραφή-ιδιότητα

6
) 

Παρελήφθη 
 

……………, ………………………. 
(τόπος) (ημερομηνία) 

 
Για την ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

 

………………………… 
(ονοματεπώνυμο - υπογραφή) 

 
 
 
 
 

 

4 
Αναγράφεται και η ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι νομικό 
πρόσωπο. 

5 
Αναγράφεται και η ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση που ο Συνοφειλέτης είναι νομικό 
πρόσωπο. 

6 
Αναγράφεται και η ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση που ο Εγγυητής είναι νομικό 

πρόσωπο. 
 

2 


