Ισχύει για τα μέλη του Συλλόγου πρώην Εργαζομένων τέως Τράπεζας Probank
(www.Xpro.gr)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Στην Αθήνα σήμερα την …….…/……/2017, ο/η
………………………………………………...,

κάτοικος

κάτωθι υπογεγραμμένος/η:

………………………………..,

Οδός:

………………………………..…, Αρ: …., κάτοχος Α.Δ.Τ: ………………………….…., Αρχή Έκδοσης:
…………………….., και Α.Φ.Μ: ………………………….., ΔΟΥ ………….. εφ’ εξής καλούμενος/η
«Εντολέας», παρέχω με την παρούσα στην Δικηγορική Εταιρεία «Κυριακόπουλος,
Σκιαδιώτη και Συνεργάτες» (“KYROS LAW OFFICES”, ΑΜ/ΔΣΑ: 80494) με έδρα επί
της οδού Ομήρου 27 στην Αθήνα Τ.Κ.: 10672 και Α.Φ.Μ.: 997165340 Δ.Ο.Υ.: Δ’
Αθηνών, εφ’ εξής καλούμενη « Εντολοδόχος», την ειδική εντολή και
πληρεξουσιότητα όπως προβεί στην άσκηση ενδίκων βοηθημάτων για την
αποκατάσταση της περιουσιακής και εν γένει ζημίας μου ως μετόχου της πρώην
Τράπεζας Probank κατά της Τράπεζας της Ελλάδος & του Ελληνικού Δημοσίου, για
την διεκδίκηση αποζημίωσης εκ μέρους μου, με τους κάτωθι οικονομικούς όρους
στο λογαριασμό που τηρεί η εντολοδόχος στην Τράπεζα Alpha Bank: 834 00 2002
002129, IBAN: GR47 0140 8340 8340 0200 2002 129 :
 Για

μετόχους

που

κατέχουν

από

1

–

20.000

μετοχές:

130

€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)


Για μετόχους από 20.001 – 100.000 μετοχές: 250 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%)

 Για μετόχους από 100.001 – 300.000 μετοχές: 350 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%)
 Για μετόχους από 300.001 – 500.000 μετοχές: 430 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%)
 Για μετόχους από 500.001 και άνω μετοχές: 750 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%)
(επιλέξτε ανωτέρω με √ το εύρος το οποίο σας αφορά)

1. Τα παραπάνω ποσά αποτελούν την προκαταβολή αμοιβής της εντολοδόχου και
περιλαμβάνουν τα πάσης φύσεως έξοδα μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως
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επί της υποθέσεως πλην του δικαστικού ενσήμου που δεν θα καταβληθεί διότι η
αγωγή αποζημίωσης θα έχει αναγνωριστικό αίτημα.
2. O/η εντολέας αναθέτει στην εντολοδόχο την δικαστική ή εξώδικη διεκπεραίωση
της

υποθέσεώς

του/της,

παρέχοντάς

της

την

αμετάκλητη

εντολή

και

πληρεξουσιότητα :
α. Να τον εκπροσωπεί ενώπιον πάντων των υπόχρεων προς αποζημίωσή του και
κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής και β. Να πράξει κάθε τι που απαιτείται,
κατά την ελεύθερη κρίση της και το συμφέρον του εντολέως της για μερική ή ολική
ικανοποίησή του, με τους προαναφερόμενους τρόπους.
β. Ο εντολέας σε ουδεμία αντίθετη προς την παρούσα εντολή ενέργεια επιτρέπεται
να προβεί χωρίς τη συμμετοχή ή τη σύμφωνη γνώμη της εντολοδόχου, που μπορεί
να διορίζει και τρίτους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη για τη διεκπεραίωση της
υπόθεσης, χωρίς όμως δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής.
3. Ως «αμοιβή επιτυχίας» ο/η εντολέας αναλαμβάνει να καταβάλλει στην
εντολοδόχο ως πρόσθετη αμοιβή ποσοστό 10% επί του ποσού που θα του
επιδικαστεί δικαστικά τελεσίδικα και θα του καταβληθεί ενώ σε περίπτωση που
προκύψει οποιοσδήποτε εξωδικαστικός συμβιβασμός πριν την συζήτηση των
ενδίκων βοηθημάτων το ποσοστό της αμοιβής επιτυχία ορίζεται σε 10% επί του
συμβιβαστικά καθοριζόμενου ποσού. Σε περίπτωση εξωδικαστικού συμβιβασμού
με παράδοση μετοχών αντί μετρητών, το ποσοστό θα υπολογιστεί επί της
συνολικής ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών.
4. Η πιο πάνω αμοιβή επιτυχίας και οι τυχόν επιδικασθησόμενες δικαστικές
δαπάνες εκχωρούνται αμετάκλητα με το παρόν στην εντολοδόχο, που δικαιούται να
τις εισπράξει απευθείας από τους υπόχρεους για την καταβολή τους, με την
αναγγελία της παρούσας εκχωρήσεως.
5. Ανάκληση της εντολής μου μετά την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων από τους
δικηγόρους δεν επιτρέπεται και δεν έχει καμία έννομη συνέπεια.

Ο / Η Εξουσιοδοτών/ούσα

………………………………….
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Τόπος: Αθήνα, …….../………./2017
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