PRODUCT PROFILE
ΕΊΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ
ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ

Η συστηματική, μεθοδική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσέγγιση που ακολουθούν τα καταρτισμένα στελέχη της εταιρίας μας, αποτελεί το καθοριστικό
στοιχείο για την μέγιστη δυνατή επίτευξη εισπράξεων.
Στο παρόν θα βρείτε μία συνοπτική περιγραφή των προτάσεων μας για την
επανείσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων οφειλετών της εταιρείας σας και το
κόστος για κάθε μία από τις τρεις προτεινόμενες ασφαλιστικές συμβάσεις που
διαχειριζόμαστε.
Δυνατότητα ανάληψης δια λογαριασμό της εταιρείας σας:
• Αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές
• Αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές
• Απλήρωτα τιμολόγια
• Αλληλόχρεοι λογαριασμοί
•	Διαφορές με τους προμηθευτές για μη έγκαιρη παράδοση, ελαττωματική
ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κλπ
• Εγκλήσεις από ακάλυπτες επιταγές.
Συνεργαζόμαστε με τις πλέον εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες Νομικής
Προστασίας, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
σας από ενοχικές συμβάσεις (ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια,
συμφωνητικά κλπ) με τρείς διαφορετικές συμφωνίες αναλόγως με τις ανάγκες σας.

Έχοντας υπό την ευθύνη μας την παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων
και την έγγραφη ενημέρωση σας κάθε μήνα για την πορεία τους, με την συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη αναλαμβάνουμε την καταβολή:
• Των αμοιβών του δικηγόρου (Αστικό & Ποινικό-έγκληση)
•	Το σύνολο των αναγκαίων για τη διεξαγωγή της δίκης προκαταβολών τελών
και λοιπών εξόδων .
•	Το σύνολο των αναγκαίων για τη διεξαγωγή της δίκης προκαταβολών τελών
και λοιπών εξόδων .
•	Των νομίμων αποζημιώσεων μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν
κλητευθεί από το δικαστήριο
• Των εξόδων πολιτικής αγωγής
• Της δικαστικής δαπάνης του αντίδικου, εφόσον επιδικαστεί εις βάρος σας
• Των εξόδων εκτελέσεων δικαστικών αποφάσεων
•	Των νομίμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών, για την εκτέλεση των
δικαστικών αποφάσεων
Τα παραπάνω έξοδα καλύπτονται πλήρως (για τα 2 προγράμματα νομικής διεκδίκησης- όχι για το πρόγραμμα εξώδικης επίλυσης), δίχως επιπλέον επιβάρυνση σας, καθ’ όλη την διαδικασία διεκδίκησης της απαίτησης σας, ανεξάρτητα
με το χρόνο που αυτή θα διαρκέσει έως πλήρους είσπραξης της απαίτησης ή
οριστικής τελεσιδικίας αυτής (απόγραφο).
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ΝΟΜΙΚΉ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ PLAFOND
(ΑΦΟΡΆ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΑΠΌ 600€ ΈΩΣ 20.000€ ΑΝΆ ΟΦΕΙΛΈΤΗ)

Το πρόγραμμα καταρτίζεται για το σύνολο των απαιτήσεων που επιθυμείτε να αναθέσετε προς διεκδίκηση και που μπορείτε ελεύθερα να προσδιορίσετε. Το ύψος
του ποσού στην πορεία της σύμβασης μπορείτε να αυξήσετε με Πρόσθετες Πράξεις
κατά τις ανάγκες σας. Το κόστος για την εταιρεία σας ανέρχεται στο 12-13% του
συνολικού ποσού απαιτήσεων που αναθέτετε προς διεκδίκηση, η πληρωμή του
κόστους. Είναι άπαξ χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω συμμετοχή σας στα απαραίτητα
έξοδα διεκδίκησης (νομικά, δικαστικά, λειτουργών, αρχών, κ.ο.κ.).
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ΝΟΜΙΚΉ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
(ΑΦΟΡΆ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΗ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΆΝΩ ΤΩΝ 20.000€)

Για περίπτωση μεγάλου ποσού, άνω 20,000€, δύναται η ανάληψη της με εκπτωτικό τιμολόγιο και προκύπτει από το παρακάτω πίνακα αναλόγως το ύψος της:
Ποσό Απαίτησης
20.001€ -30.000€
30.001€ -40.000€
40.001€ -60.000€
60.001€ - 100.000€
100.001€ - 150.000€
150.001€ - 200.000€
200.001€ & άνω

Εφάπαξ κόστος (% επί της απαίτησης)
8,5%
8%
7,5%
6,50%
6%
5,50%
κατόπιν συμφωνίας

*Μεμονωμένη απαίτηση σημαίνει είτε απαίτηση που προέρχεται από ένα αξιόγραφο είτε από περισσότερα από ένα αξιόγραφα ή τιμολόγια που σχηματίζουν μία απαίτηση κατά του ίδιου αντιδίκου.
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ΕΞΏΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΌΣ
(ΑΦΟΡΆ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 300€)

Καλύπτει τον εξώδικο συμβιβασμό κάθε οικονομικής διαφοράς της επιχείρησης σας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με στόχο την «φιλική» επίλυση της
διαφοράς και την επανείσπραξη της απαίτησης σας, από εξειδικευμένο νομικό
τμήμα της ασφαλιστικής.
Το πρόγραμμα καταρτίζεται για το σύνολο των απαιτήσεων που επιθυμείτε να
αναθέσετε προς διεκδίκηση και που μπορείτε ελεύθερα να προσδιορίσετε. Το
ύψος του ποσού στην πορεία της σύμβασης μπορείτε να αυξήσετε με Πρόσθετες
Πράξεις κατά τις ανάγκες σας.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα το κόστος για την εταιρεία σας ελαχιστοποιείται αρχικά μόνο σε 2,8% εφάπαξ επί του συνολικού ύψους των απαιτήσεων
που επιθυμείτε να αναθέσετε προς συμβιβασμό. Κατόπιν της λειτουργίας του
προγράμματος και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις στις οποίες θα επιτευχθεί
είσπραξη επιβαρύνεστε με μια εφάπαξ συμμετοχή ανά οφειλή, που αφαιρείται
από την πρώτη είσπραξη από τον κάθε οφειλέτη.

Το ποσό της συμμετοχής είναι ανάλογο του ύψους της κάθε απαίτησης (ανά οφειλέτη):

ΟΦΕΛΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Από 301,00€ έως 5.000,00€
Από 5.001,00€ & άνω

• Ταχύτατη και αποτελεσματική διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων
• Εξοικονόμηση χρημάτων και πολύτιμου χρόνου
• Αισθητή βελτίωση Χρηματοπιστωτικών Ροών

ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
30,00€
100,00€

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
(υποχρεωτική ενημέρωση εκ του άρθρου 11 Π.Δ. 190/1996)
Διακριτικός τίτλος: THESIS BROKERS
Ιδιότητα διαμεσολαβητή: ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δραστηριότητα: Ασφάλιση | Ασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων* | Αντασφάλιση*
Αρ. Μητρώου Ε.Ε.Α: 220463, Αρ. Ειδικού Μητρώου: 304

Ο ως άνω ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν μετέχει, έμμεσα ή άμεσα, με οποιοδήποτε ποσοστό σε ψήφους ή μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής εταιρείας,
ούτε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία μετέχει, έμμεσα ή άμεσα, στην επιχείρηση του. Ως Μεσίτης Ασφαλίσεων παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης
ανάλυσης, διερευνώντας και προσφέροντας σε κάθε υποψήφιο ασφαλισμένο ή πελάτη, αναλόγως την φύση του κινδύνου προς ασφάλιση, επαρκή αριθμό
προτάσεων ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά. Η αξιολόγηση των προσφορών από τον ως άνω διαμεσολαβητή γίνεται αποκλειστικά με
επαγγελματικά κριτήρια και αμερολήπτως. Ο ως άνω ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν παρέχει συμβουλές σχετικά με προϊόντα, ούτε διαμεσολαβεί για την
σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις καθώς δεν κατέχει πιστοποίηση δια αυτό.
Ως Μεσίτης Ασφαλίσεων δεν δεσμεύεται συμβατικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε αποκλειστική συνεργασία με οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση και
ενεργεί πάντα, κατ’ εντολή του ασφαλισμένου, χωρίς να δεσμεύεται για την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς απολαμβάνει
νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του
Π.Δ.190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/consumerprotection.aspx) ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή (grammateia@
synigoroskatanaloti.gr τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458), χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητά σας να προβείτε σε
εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

*(απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών αρθρου 11, παρ 1,2 και 3 ΠΔ 190/2006)

Σημείωση:
To παρόν έντυπο δεν αποτελεί προσφορά
ή έντυπο όρων συμβολαίου και δεν υποκαθιστά
ή αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τους
ειδικούς και γενικούς όρους της
ασφαλιστικής εταιρείας. Είναι απλά μία σύνοψη
μη δεσμευτική για την συνήθη λειτουργία και
τους πιθανούς όρους μίας σύμβασης ασφάλισης
Νομικής Προστασίας, οι οποίοι αναλυτικά
περιγράφονται μόνο στους ειδικούς και
γενικούς όρους των συμβάσεων των ασφαλιστικών εταιριών. Επίσης το παρόν δεν αποτελεί
πρόταση ασφάλισης ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
και δεν δεσμεύει τον διαμεσολαβούντα ή
οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία για την
κάλυψη των αναφερθέντων, σε αυτό, κινδύνων
σε οποιαδήποτε περίπτωση.

42, Zoodochou Pigis
Chalandri, 152 31

E info@e-thesis.gr
W www.e-thesis.gr

T +30 210 29 31 009
F +30 210 29 31 700

