
 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

                 
 
ΠΡΟΣ  
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
 
Ο κάτωθι υπογράφων ενδιαφερόμενος: 

 

Α. Φυσικό Πρόσωπο  

Στοιχεία ενδιαφερόμενου 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Όνομα πατρός:……………………………………...……Όνομα μητρός: ……………..……………………………………... 

Ημ/νία γεννήσεως: ……/………/………..   

ΑΔΤ / Αρ Διαβατηρίου: ………………….  

ΑΦΜ: ……………………………. ΔΟΥ: ………………………….. 

Υπηκοότητα: ……………………………...  

 

Διεύθυνση κατοικίας:  

Οδός: …………………………………………..……………………. Αριθμός: ……. Πόλη: …………..…………..………...  

 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Τηλέφωνο σταθερό: ……………………..….. Κινητό:……………………………… Email:…………………...……………. 

……………………………................................................ Επάγγελμα:………………………………………………… 

 

Διεύθυνση εργασίας: 

Οδός: ...…….……………………………………….………... Αριθμός: ..……. Πόλη: ...……………. Χώρα: .………….…  

 

Πελάτης Alpha Bank:       Ναι……. / Όχι……… 

Υπάλληλος Ομίλου Alpha Bank / Συνδεδεμένο Μέρος: Ναι……./ Όχι………. 

 

 

Β. Νομικό Πρόσωπο  

 

Στοιχεία ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου 

Επωνυμία νομικού προσώπου: ………………………………………………..………………………………………………. 

ΑΦΜ νομικού προσώπου: ……………………………………………………………………………………………………… 

Νόμιμος εκπρόσωπος: ………………………………………………………………………………….…………………….... 

ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου: ………………………………………………………………………………………………….……… 

Πραγματικός δικαιούχος (Π.Δ.) εταιρείας:……………………………… ΑΔΤ / Αρ Διαβατηρίου Π.Δ.: ………………..…. 

ΑΦΜ Π.Δ.: …………………………………….. ΔΟΥ: ………………………………………………………………………….  

Αντικείμενο εργασιών νομικού προσώπου: …………………………………………………………………………………..  

Χώρα Κύριας Επαγγελματικής Δραστηριότητας: ………………………………….…………………………………….......  

 

Διεύθυνση έδρας:  

Οδός: ………………………………………....…………. Αριθμός: …….. Πόλη: ………..…..………..Χώρα: ……..……..  

 

Πελάτης Alpha Bank:      Ναι……. / Όχι……… 



 
 
 

 
 
Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνω εγγράφως ότι ενδιαφέρομαι για την αγορά του ακινήτου ιδιοκτησίας 

του Ομίλου ALPHA ΒΑΝΚ το οποίο βρίσκεται στον 

Δήμο……………………….………………………………………………………………….…..……………., 

περιοχή…………..………………..….….., οδό.……………………….…….…….αριθμό………..…………….., 
με περιγραφή:……………………..……………………………………...………………………………………..… 
.………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………………………………..………………….. 
 
και προσφέρω το ποσό των …………………………….………………………………..…..………….ΕΥΡΩ  
(€ ………………..………..…….). Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει: 
 
α. Με τραπεζική επιταγή          
β. Με αποστολή εμβάσματος από την…………….. Τράπεζα   
γ. Με δάνειο από την ……………..…..Τράπεζα       
δ. Με LEASING          
 
 
Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των στοιχείων και της εν γένει κατάστασης του ακινήτου, το οποίο πωλείται ως εστί 
και βρίσκεται, το έχω επισκεφθεί και το βρίσκω της αρεσκείας μου. 
 
Στην ως άνω προσφορά μου δεν συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβιβάσεως του ακινήτου 
(φόρος μεταβιβάσεως, έξοδα δικηγόρου μου, συμβολαιογράφου, υποθηκοφυλακείου κ.α.), τα οποία γνωρίζω ότι με 
βαρύνουν. 
 
 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του Εντύπου Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το 

οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astikaakinita.gr). Σε περίπτωση που παρέχω/παρέχουμε 

στην Τράπεζά σας προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων, έχω/έχουμε προηγουμένως ενημερώσει τα 

πρόσωπα αυτά με προσήκοντα τρόπο (ενδεικτικά και όπου απαιτείται και μέσω του ως άνω εντύπου) και 

έχω/έχουμε εξασφαλίσει, εφόσον απαιτείται, τη σχετική συγκατάθεσή τους.  

 

        ………/………./20…….. 
 
              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
Σημείωση:  
 

- Οι προσφορές δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο τις Εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank και θα κριθούν 
ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση της ιδιοκτήτριας Εταιρείας, χωρίς να δημιουργούνται γι’ αυτήν 
υποχρεώσεις σε συνάρτηση και με τους λοιπούς όρους που μπορεί να διαπραγματευτεί με τους 
ενδιαφερόμενους. 

 
- Η προσφορά αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales-astika@alpha.gr. Εξαιρούνται ρητά οι 

προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού ή/και διαδικασίας λήψης κλειστών 
προσφορών, όπου θα πρέπει να αποστέλλονται στην ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. εντός 
σφραγισμένου φακέλου με αναγραφή σε αυτόν των στοιχείων του αποστολέα και με την ένδειξη 
«Προσφορά για την αγορά ακινήτου» ή σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο 
διαγωνισμού.   

http://www.astikaakinita.gr/
mailto:sales-astika@alpha.gr

