ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤ/ΜΑ...............................................[..........]
Αριθμός σύμβασης: .................................
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Στ... .............................................................................. σήμερα στις ..................................... του μήνα
................................................................. του έτους ................, μεταξύ:
Α).Της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης στη συγκεκριμένη περίπτωση
από τους: .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................., αποκαλούμενης στη συνέχεια «η Τράπεζα»,
Β.).Τ..... ....................................................................................................................................
του......................................................,επαγγέλματος................................................................................
κατοίκου............................................................
οδ………………..............................,
αριθ.......................,Τ.Κ.................................,Τηλ.............................................................,
με
Α.Δ.Τ
................................................................... και Α.Φ.Μ. .................................................., που θα
αποκαλείται στη συνέχεια «ο Καταθέτης-Πιστούχος»
συμφωνήθηκαν αμοιβαία και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
1.

Ο τρεχούμενος λογαριασμός καταθέσεων υπ. αριθ. ……….…………………………... στο
Κατάστημα ......................................................... της Τράπεζας διέπεται από τις εκάστοτε
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και από τις οικείες αποφάσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος ή άλλων αρμοδίων Αρχών. Ο Καταθέτης / Πιστούχος δηλώνει ότι το χορηγηθέν
χρεωστικό υπόλοιπο δεν προορίζεται για αγορά μετοχών εταιρειών του Χρηματοπιστωτικού
Τομέα. Η χρήση του χορηγηθέντος χρεωστικού υπολοίπου από τον Καταθέτη-Πιστούχο,
επιτρέπεται αποκλειστικά για τις συναλλαγές που ρητά ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας,
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Επισημαίνεται ότι με βάση όσα ορίζονται και στο
Παράρτημα, το χορηγηθέν χρεωστικό υπόλοιπο-όριο της πίστωσης, είναι απόλυτα συνδεδεμένο
με το πρόσωπο και την ιδιότητα του Καταθέτη/Πιστούχου και εξυπηρετεί τον δημόσιο σκοπό της
εξασφάλισης της παραγωγικής τοποθέτησης των κοινοτικών ενισχύσεων, ως εκ τούτου δεν
υπόκειται σε εκχώρηση ή σε κατάσχεση, εκ μέρους των δανειστών του Καταθέτη/Πιστούχου.

2.

To ως άνω χρεωστικό υπόλοιπο επιβαρύνεται με ετήσιο συμβατικό επιτόκιο το οποίο
συνομολογείται κυμαινόμενο, η δε αναφορά και το ύψος του αναγράφονται στο Παράρτημα που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Tο ετήσιο συμβατικό επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται από την Τράπεζα κάθε φορά που
μεταβάλλεται το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς (παρεμβατικό επιτόκιο) της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ) για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Όταν
μεταβάλλεται το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ), το νέο επιτόκιο
δημοσιεύεται από αυτήν και αναδημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αναπροσαρμογή
του συμβατικού επιτοκίου από την Τράπεζα δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκάστοτε διαφορά
μεταξύ του προηγούμενου επιτοκίου προσφοράς (παρεμβατικού επιτοκίου) και του νέου
επιτοκίου προσφοράς. Η αναπροσαρμογή αυτή του συμβατικού επιτοκίου από την Τράπεζα
μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά είτε αμέσως μετά από κάθε μεταβολή του παρεμβατικού
επιτοκίου είτε σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο από αυτή. Η τυχόν μερική άσκηση από την
Τράπεζα του παραπάνω δικαιώματός της αναπροσαρμογής δεν συνιστά ανάλωσή του. Η
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Τράπεζα δικαιούται να προβαίνει σε εκ νέου μερική άσκησή του μέχρι αυτό να αναλωθεί πλήρως
σύμφωνα με τα παραπάνω.
Για την κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογή, η Τράπεζα θα προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση στον
ημερήσιο τύπο ή / και σε καταχώριση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο [www.nbg.gr],
καθώς και σε σχετική ανάρτηση στα Καταστήματά της. Το κάθε φορά νέο επιτόκιο γνωστοποιείται
στον Καταθέτη – Πιστούχο είτε μέσω του αντιγράφου κίνησης λογαριασμού (statement) του
άρθρου 15 είτε με χωριστή επιστολή και ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του ως άνω
αντιγράφου, εκτός και αν ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Το επιτόκιο,
που ισχύει κάθε φορά αναφέρεται και σε κάθε αντίγραφο λογαριασμού.
Η μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου δεν αποτελεί τροποποίηση της σύμβασης.
Το συμβατικό επιτόκιο, όπως και ο τρόπος υπολογισμού του αναφέρεται στο Παράρτημα. Το
επιτόκιο υπερημερίας συμφωνείται κατά την ΠΔΤΕ 2393/96, κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες πάνω
από το συμβατικά καθορισμένο επιτόκιο, ανεξαρτήτως του οφειλόμενου ποσού, και αναφέρεται
στο Παράρτημα (θα αναπροσαρμόζεται δε τυχόν επί τη βάσει των εκάστοτε ισχυουσών
κανονιστικών διατάξεων).
3.

Οι τόκοι υπολογίζονται τοκαριθμικά επί του κάθε φορά υφιστάμενου χρεωστικού υπολοίπου. Για
τον υπολογισμό αυτό, ένας μήνας ισούται με περίοδο ίση με το 1/12 του έτους, μία εβδομάδα με
το 1/52 του έτους και μία ημέρα με το 1/365 του έτους. Το χρεωστικό υπόλοιπο είναι έντοκο από
τη στιγμή της δημιουργίας του και εκτοκίζεται με το συμβατικό επιτόκιο. Οι τόκοι και τα τυχόν
έξοδα χρεώνονται στο λογαριασμό την τελευταία ημέρα κάθε εξαμήνου, δηλαδή την 30η Ιουνίου
και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους με ημερομηνία αξίας (valeur) την 1η Ιουλίου και την 1η
Ιανουαρίου αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που με τη χρέωση των τόκων εξαμήνου κατά τις ως άνω ημερομηνίες δεν υπάρχει
υπέρβαση του ορίου του χρεωστικού υπολοίπου, τότε οι τόκοι ενσωματώνονται στο χρεωστικό
υπόλοιπο και το σύνολο αυτού εκτοκίζεται με το συμβατικό επιτόκιο.

4. Ο Πιστούχος – Καταθέτης, για τη δυνατότητα χρήσης χρεωστικού υπολοίπου, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας σύμβασης, επιβαρύνεται μόνο με τις δαπάνες, αμοιβές και τα τυχόν έξοδα
που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα (αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας) στο οποίο
αναφέρεται και το κατά νόμο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) και
περιλαμβάνεται παράδειγμα υπολογισμού των δόσεων του Πιστούχου – Καταθέτη. Για τον
υπολογισμό αυτό έχουν ληφθεί υπόψη όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 για
τις συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης (ΦΕΚ Β’ 917/23.06.2010). Το Σ.Ε.Π.Π.Ε. μεταβάλλεται κάθε
φορά που μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το επιτόκιο.
5.

5.1. Ο Καταθέτης – Πιστούχος δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση
αναιτιολόγητα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να αναφέρει τους λόγους της
υπαναχώρησης.
Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει α) από την ημερομηνία σύναψης της παρούσας ή β) από
την ημερομηνία παραλαβής των όρων της παρούσας σύμβασης, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι
μεταγενέστερη από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
5.2. Εφόσον ο Καταθέτης Πιστούχος ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλει: α) να
ενημερώσει σχετικά την Τράπεζα, κοινοποιώντας σε αυτήν την υπαναχώρηση, πριν τη λήξη της
ανωτέρω προθεσμίας με κάθε τρόπο που μπορεί να αποδειχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και β) εφόσον έχει ήδη δημιουργηθεί οφειλή από τη χρήση του χρεωστικού υπολοίπου
εντός της ως άνω προθεσμίας, να καταβάλει στην Τράπεζα το κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους
τόκους επί του κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι υπολογίζονται βάσει του συμφωνηθέντος επιτοκίου
χορήγησης (και με την παραδοχή ότι κάθε μήνας θεωρείται ότι έχει 30,4166 ημέρες), από την
ημερομηνία χορήγησης μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης, η οποία πρέπει να λάβει χώρα το
αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της κοινοποίησης της
υπαναχώρησης του Καταθέτη - Πιστούχου προς την Τράπεζα, διαφυλασσομένου του
δικαιώματος της Τραπέζης να αναζητήσει από τον καταθέτη - Πιστούχο όσα μη επιστρεφόμενα
τέλη κατέβαλε αυτή σε δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες.
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6.

Κάθε ποσό που καταβάλλεται από τον Καταθέτη - Πιστούχο προς την Τράπεζα, σε μερική ή ολική
εξόφληση του συνομολογηθέντος χρεωστικού υπολοίπου, θα καταλογίζεται σε εξόφληση πρώτα
των παλαιοτέρων οφειλών που έχουν λογιστικοποιηθεί με την ακόλουθη σειρά: οφειλόμενα έξοδα
(π.χ. δικαστικά), προμήθειες, τόκοι υπερημερίας εγγεγραμμένοι – λογιστικοποιημένοι, τόκοι
κεφαλαίου εγγεγραμμένοι – λογιστικοποιημένοι, κεφάλαιο, τόκοι υπερημερίας μη
λογιστικοποιημένοι (του άρθρου 150 του ν. 4261/2014) και τέλος, τόκοι κεφαλαίου μη
λογιστικοποιημένοι (του άρθρου 150 του ν. 4261/2014).

7.

Ο Καταθέτης-Πιστούχος αναγνωρίζει ότι για τη διενέργεια των συναλλαγών μέσω της παρούσας
σύμβασης ισχύουν και οι ειδικότεροι όροι που διέπουν τη χορήγηση και τη χρήση της κάρτας
«Κάρτα του Αγρότη», των οποίων έλαβε γνώση.

8.

Ο Πιστούχος – Καταθέτης αναγνωρίζει ότι για τη διενέργεια των επιτρεπόμενων συναλλαγών
μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού ισχύουν και οι γενικοί όροι καταθέσεων (μεταξύ των
οποίων και τιμολογιακοί όροι) που διέπουν την τήρηση και τη λειτουργία ενός τρεχούμενου
λογαριασμού καταθέσεων, των οποίων έλαβε γνώση.

9. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς συμπλήρωσης ή και τροποποίησης των όρων της
παρούσας, επιφυλασσομένων εκτός των άλλων, των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2501/2002. Η
τροποποίηση συντελείται μόνο μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της στον
Καταθέτη – Πιστούχο σε εξατομικευμένη βάση και μέσω του λογαριασμού που αποστέλλει η
Τράπεζα στον Καταθέτη – Πιστούχο, ο οποίος δικαιούται να μην αποδεχθεί την μεταβολή εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραπάνω γνωστοποίηση, με έγγραφο
που αποστέλλει στην Τράπεζα οπότε και οφείλει να εξοφλήσει εντός της ίδιας προθεσμίας κάθε
οφειλή που έχει δημιουργηθεί από τη χρήση του χρεωστικού του υπολοίπου μέχρι εκείνη τη
χρονική στιγμή. Παράλειψη από τον Καταθέτη – Πιστούχο να ανακοινώσει τις τυχόν αντιρρήσεις
του στην Τράπεζα εντός της ως άνω προθεσμίας ή η χρήση του χρεωστικού του υπολοίπου μετά
τη γνωστοποίηση, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του της σχετικής τροποποίησης.
Εκτός από το δικαίωμα της Τράπεζας μονομερούς συμπλήρωσης ή και τροποποίησης των όρων
της παρούσας, οι όροι της παρούσας σύμβασης μπορούν να τροποποιούνται και με κοινή
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.
10. Η Τράπεζα δικαιούται αιτιολογημένα και για σπουδαίο λόγο να αρνείται στον Πιστούχο το
δικαίωμα να προβαίνει σε μελλοντικές αναλήψεις από το χορηγηθέν χρεωστικό υπόλοιπο/όριο
πίστωσης, ενημερώνοντας τον Πιστούχο για την άρνηση και τους λόγους αυτής εγγράφως ή επί
άλλου σταθερού μέσου, αν είναι δυνατόν πριν την άρνηση και το αργότερο αμέσως μετά, εκτός
εάν η παροχή των πληροφοριών αυτών απαγορεύεται από άλλες νομοθετικές πράξεις που
ενσωματώνουν κοινοτική νομοθεσία ή αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.
11. Με την επιφύλαξη όσων συμφωνήθηκαν στους όρους της παρούσας η Τράπεζα έχει το δικαίωμα
να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση (και να τερματίσει τη δυνατότητα υπερανάληψης του
συγκεκριμένου λογαριασμού) και να απαιτήσει την άμεση εξόφληση ολοκλήρου του χρεωστικού
υπολοίπου με τους αναλογούντες τόκους και τυχόν επιβαρύνσεις εντός προθεσμίας 30
ημερολογιακών ημερών από την καταγγελία: α) σε περίπτωση παράβασης από τον Καταθέτη
Πιστούχο οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, που είναι όλοι εξίσου ουσιώδεις, β) σε
περίπτωση μη πιστοποίησης ή επαλήθευσης της ταυτότητας του Πιστούχου – Καταθέτη, γ) σε
περίπτωση υποβολής αίτησης εκ μέρους του Καταθέτη-Πιστούχου μεταβίβασης ή μεταβολής των
δικαιωμάτων Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης μετά την έγκριση χορήγησης του χρεωστικού
υπολοίπου από την Τράπεζα, δ) σε περίπτωση που, μετά την έγκριση της χορήγησης του
χρεωστικού υπολοίπου από την Τράπεζα, προκύψει ότι ο Πιστούχος δεν είναι πλέον για
οποιονδήποτε λόγο δικαιούχος του συνόλου ή μέρους της εκάστοτε Βασικής και Πράσινης
Ενίσχυσης, ή το ποσό της Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο τρέχον έτος δεν
καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο έως 31/1 του επόμενου έτους, ε) σε περίπτωση που ο
Πιστούχος ανακαλέσει την –αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας- εξουσιοδότησή του προς
την Τράπεζα για λήψη και επεξεργασία των στοιχείων του και τη λήψη πληροφόρησης μέσω της
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ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η καταγγελία της παρούσας από την Τράπεζα γίνεται με
μονομερή έγγραφη δήλωσή της και ισχύει με την παραλαβή της από τον Καταθέτη – Πιστούχο.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας επέρχονται όλες οι έννομες συνέπειες της
υπερημερίας, ο Καταθέτης-Πιστούχος καθίσταται υπερήμερος και η Τράπεζα κλείνει, άνευ ετέρου,
το σχετικό λογαριασμό του και δικαιούται να επιδιώξει την αναγκαστική είσπραξη της κατά αυτού
σχετικής απαίτησής της.
12. Η Τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και σε κάθε περίπτωση σοβαρής
επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης, της πιστοληπτικής ικανότητας, της φερεγγυότητας ή
της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Καταθέτη – Πιστούχου, όπως και σε κάθε περίπτωση
πτώχευσης ή άλλης σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από τον Πτωχευτικό Κώδικα,
δικαστικής απαγόρευσης ή φυλάκισής του, οπότε επέρχονται οι συνέπειες υπερημερίας που
αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο άμεσα με την κοινοποίηση της καταγγελίας. Σε περίπτωση
καταγγελίας της παρούσας σύμβασης για τους προαναφερόμενους λόγους η Τράπεζα διατηρεί το
δικαίωμα να ανακοινώσει την καταγγελία σε πληροφοριακό αρχείο δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς και να αναθέσει σε τρίτα προς την Τράπεζα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (ν. 3758/2009 όπως ισχύει), την ενημέρωση του
Καταθέτη - Πιστούχου για τις πριν ή μετά την καταγγελία οφειλές του ή και τη διενέργεια των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη της
είσπραξης από την Τράπεζα των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών του, γνωστοποιώντας
στο πρόσωπο αυτό όσα προσωπικά στοιχεία του Καταθέτη – Πιστούχου απαιτούνται για το
σκοπό αυτό, πάντοτε στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία. Το
σύνολο των κάθε είδους εξόδων και αμοιβών τρίτων που αφορούν στην εξώδικη και δικαστική
επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από το
Νόμο, βαρύνουν αποκλειστικά τον Καταθέτη - Πιστούχο. Με την καταγγελία της σύμβασης παύει
αυτοδίκαια η έκδοση και αποστολή Λογαριασμών κατά το άρθρο 15, πιο κάτω.
13. Ο Καταθέτης - Πιστούχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα σύμβαση
και να ζητήσει το κλείσιμο της σχετικής πίστωσης, αφού όμως προηγουμένως εξοφλήσει, με βάση
τους όρους της σύμβασης και το νόμο, κάθε οφειλή που έχει δημιουργηθεί από τη χρήση του
χρεωστικού του υπολοίπου.
14. Για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης η Τράπεζα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας,
προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του
Καταθέτη – Πιστούχου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο. Ο Καταθέτης – Πιστούχος ενημερώνεται από την Τράπεζα με τρόπο σαφή
και κατανοητό για την επεξεργασία των δεδομένων του, το σκοπό της επεξεργασίας τους, τους
αποδέκτες των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που του παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως την Τράπεζα για τυχόν
μεταβολή των προσωπικών του δεδομένων. Για τη συλλογή, τήρηση και εν γένει επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων του Καταθέτη – Πιστούχου ισχύουν τα αναφερόμενα στη Δήλωση
Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία είναι διαθέσιμη στα Καταστήματα του
Δικτύου και στην ιστοσελίδα της της Τράπεζας www.nbg.gr.
15.

α) Η ενημέρωση του Καταθέτη-Πιστούχου σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού του, γίνεται με
τριμηνιαίο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (statement), το οποίο αποστέλλεται στη διεύθυνση
του Καταθέτη-Πιστούχου. Επίσης, εφ’όσον ο Καταθέτης – Πιστούχος είναι χρήστης των
υπηρεσιών Internet/Phone/Mobile Banking της Τράπεζας, έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται
για την κίνηση του λογαριασμού του και μέσω των υπηρεσιών αυτών.Σε κάθε λογαριασμό
εμφανίζονται: η ακριβής περίοδος την οποία αφορά η ανάλυση λογαριασμού, τα αναληφθέντα
ποσά και οι ημερομηνίες των αναλήψεων, το υπόλοιπο από την προηγούμενη ανάλυση του
λογαριασμού και η ημερομηνία αυτής, το νέο υπόλοιπο, οι ημερομηνίες και τα ποσά των
καταβολών που πραγματοποιήθηκαν από τον Καταθέτη – Πιστούχο, το εφαρμοσθέν επιτόκιο
χορηγήσεων, τυχόν επιβληθείσες επιβαρύνσεις κάθε είδους και εφόσον συντρέχει περίπτωση, το
ελάχιστο καταβλητέο ποσό. Με το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού της περιόδου στην οποία
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συμπεριλαμβάνονται οι μήνες Δεκέμβριος και Ιούνιος, ο Καταθέτης – Πιστούχος ενημερώνεται για
το ποσό των τόκων που προέκυψαν από τη χρήση του χρεωστικού υπολοίπου, κατά το
προηγούμενο εξάμηνο και για την ισόποση χρέωση του λογαριασμού του με το παραπάνω ποσό.
β) Εάν μέχρι το τέλος του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου από την πρώτη χρήση του ορίου
υπερανάληψης ή από την τελευταία ημέρα του τριμήνου στον οποίο αφορά το αντίγραφο κίνησης
λογαριασμού (statement), ο Καταθέτης-Πιστούχος δεν γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, με
συστημένη επιστολή του, ότι δεν παρέλαβε αντίγραφο λογαριασμού για το προηγούμενο τρίμηνο,
τεκμαίρεται ότι το αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού παραλήφθηκε, επιτρεπομένης
ανταπόδειξης.
γ) Εάν ο Καταθέτης - Πιστούχος αμφισβητεί το περιεχόμενο του αντιγράφου κίνησης
Λογαριασμού, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, το πολύ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την ημέρα λήψης αυτού, με έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρειες τα στοιχεία
που αποδεικνύουν την ορθότητα της αμφισβήτησης εκ μέρους του. Η άπρακτη παρέλευση της
30ήμερης προθεσμίας χωρίς προβολή αντιρρήσεων συμφωνείται ότι αποτελεί τεκμήριο
αποδοχής και αναγνώρισης εκ μέρους του Καταθέτη - Πιστούχου, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης.
Κάθε λογαριασμός θα περιέχει υπόμνηση προς τον Καταθέτη - Πιστούχο αναφορικά με την μη
έγκαιρη προβολή αντιρρήσεων για τις χρεώσεις και τις συνέπειες της παράλειψης υποβολής τους.
δ) Τα ανωτέρω αντίγραφα κίνησης λογαριασμού συνομολογείται ότι θα εξάγονται από τα
εμπορικά βιβλία της Τράπεζας που τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα, είτε ως
φωτοαντίγραφα, είτε θα αναπαράγονται με την ηλεκτρονική (μηχανογραφική) μέθοδο κατ΄
αποτύπωση των στοιχείων (δεδομένων) του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τράπεζας, είτε καθ΄
οιονδήποτε άλλο τρόπο τηρούνται αυτά κατά το Λογιστικό Σύστημα της Τράπεζας και τη σχετική
με τις οικείες συναλλαγές τραπεζική πρακτική, αποτελούν δε ακριβές απόσπασμα από αυτά και
απεικονίζουν την κίνηση του λογαριασμού για το χρονικό διάστημα που καλύπτουν.
Ειδικότερα, συμφωνείται ρητά και αναγνωρίζεται από τον Καταθέτη – Πιστούχο ή/και τον
Εγγυητή ότι οι κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενοι από την Τράπεζα λογαριασμοί και τα εκδιδόμενα
από την Τράπεζα αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία της, που εμφανίζουν την κίνηση του
λογαριασμού της πιστώσεως από την δημιουργία της μέχρι και την τυχόν καταγγελία της, και το
κλείσιμο του σχετικού λογαριασμού καθώς και του (υπό τον αυτό ή άλλο αριθμό) τηρουμένου
λογαριασμού καθυστερήσεων, στον οποίο θα παρακολουθείται η οφειλή μετά την καταγγελία
αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων της Τράπεζας, επιτρεπόμενης όμως της
ανταπόδειξης. Συμφωνείται επίσης ρητά, ότι την ίδια αποδεικτική δύναμη έχει και το απόσπασμα
του λογαριασμού τάξεως (Π.Δ. 384/92), ή και της αντίστοιχης κατάστασης, όπου εμφανίζεται η
απαίτηση της Τράπεζας, από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των τόκων (ανατοκιζόμενων ανά
εξάμηνο), σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 4261/2014, επιτρεπόμενης και εδώ
της ανταπόδειξης.
16. Ο Καταθέτης Πιστούχος δηλώvει ότι διoρίζει και καθιστά με τη σύμβαση αυτή αvτίκλητό τoυ / τov
……………………………………………………………..,
κάτοικο………………….
οδός
…………………., αριθμ…. Τ.Κ. …..
α) Όλες oι εξώδικες ή δικαστικές πράξεις, oι σχετικές με τη σύμβαση αυτή
(συμπεριλαμβανομένων και όλων των εγγράφων και πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης, ακόμη και κατά τη διαδικασία της αποβολής, ΚΠολΔ 943), κoιvoπoιoύvται στη
διεύθυvση τoυ Καταθέτη Πιστούχου ή τoυ αvτίκλητoυ πoυ αvαφέρεται παραπάvω. Η αvάκληση
τoυ διoρισμoύ τoυ αvτίκλητoυ ή παραίτηση αυτoύ δεv ισχύoυv απέvαvτι στηv Τράπεζα παρά
μόvo από τη στιγμή κατά τηv oπoία θα λάβει γvώση της μεταβoλής είτε με εξώδικη δήλωση –
γvωστoπoίηση, είτε με έγγραφη δήλωση, πoυ κατατίθεται στηv Τράπεζα από τov Καταθέτη Πιστούχο.
β) Ο Καταθέτης – Πιστούχος, ή ο αντίκλητος πρέπει να ειδοποιεί με έγγραφα τη Τράπεζα χωρίς
καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατoικίας του, του επαγγέλματός του ή
μεταβίβασης των περιουσιακών του στοιχείων, που έχουν αναφερθεί στη αίτηση για τη χορήγηση
του δικαιώματος υπερανάληψης σε τρεχούμενο λογαριασμό. Διεύθυνση επικοινωνίας είναι αυτή
στην οποία και αποστέλλεται ή κοινοποιείται κάθε έγγραφο.
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17. 17.1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που μπορεί να προκύψουν από την παρούσα
σύμβαση δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου, και αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις
(μεταξύ Καταθέτη - Πιστούχου και Τράπεζας) που καθορίζονται στις διατάξεις της ΚΥΑ Ζ1699/2010 (ΦΕΚ Β’ 917/23.06.2010) για τις συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης, ο Καταθέτης Πιστούχος μπορεί να απευθύνεται στο Κατάστημα συνεργασίας του ή στον Τομέα Διακυβέρνησης
Θεμάτων
Πελατείας,
Ομήρου
30,
10672
Αθήνα,
Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο:
customer.service@nbg.gr.
Περαιτέρω, για κάθε διαφορά ή διένεξη, ο Καταθέτη - Πιστούχος έχει στη διάθεσή του ειδικές
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, απευθυνόμενος: στο Συνήγορο του Καταναλωτή,
Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, τηλ.; 210 6460862, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
grammateia@synigoroskatanaloti.gr,
Ιστοσελίδα:
http://www.synigoroskatanaloti.gr,
στο
Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών, Μασσαλίας 1, 10680, Αθήνα, τηλ.: 210
3376700, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hobis.gr, Ιστοσελίδα: http://www.hobis.gr και στις
Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού του αρ. 11 Ν. 2251/1994 που εδρεύουν στις κατά τόπον
Νομαρχίες.
Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, που εδρεύει στην οδό Ελευθερίου
Βενιζέλου 21, ΤΚ 10250 Αθήνα, και έχει λάβει άδεια λειτουργίας καταχωρημένη στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών με αρ. 6062/06/Β/86/01.
17.2. Για όλες τις δικαστικές ενέργειες που μπορεί να προκύψουν από την παρούσα σύμβαση
δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου (περιλαμβανομένων και αυτών της αναγκαστικής εκτέλεσης
μέχρι τη λήξη της, ακόμη και αυτών της διαδικασίας αποβολής κατά το άρθρο 943 ΚΠολΔ),
αρμοδιότητα έχουν είτε τα κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας (όπως είναι τα Δικαστήρια του τόπου της τελευταίας - πριν τη δικαστική
ενέργεια - κατοικίας του Καταθέτη - Πιστούχου ή του τόπου σύναψης της παρούσας σύμβασης),
είτε, κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων με την παρούσα, τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό.
18. Η τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας, δεν θίγει το κύρος
των υπολοίπων. Τυχόν καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει τα δικαιώματά της δεν μπορεί να
εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από αυτά.
19. ΔΗΛΩΣΗ / ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ-ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
α) Με την παρούσα ο Καταθέτης - Πιστούχος δηλώνει ότι ενημερώθηκε από την Τράπεζα για τα
στοιχεία και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του,
σύμφωνα με το Ν. 3691/2008, σε συνδυασμό με το Παράρτημα 4 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία και προσκομίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Παράλληλα, παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Τράπεζα, να προβαίνει στην πιστοποίηση και
επαλήθευση της ταυτότητάς του και από άλλες αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, πλην των
ανωτέρω εγγράφων.
β) Δηλώνει ομοίως ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα η Τράπεζα να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο,
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή της διακοπής της συναλλαγής ή της συναλλακτικής
σχέσης του με αυτήν, εφόσον δεν ικανοποιούνται οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της
ταυτότητάς του, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος
χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή εφόσον η συναλλακτική του συμπεριφορά
δεν συνάδει με την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Τράπεζα για την αντιμετώπιση
των σχετικών κινδύνων.
Ο Καταθέτης / Πιστούχος βεβαιώνει ότι κατά το προσυμβατικό στάδιο ενημερώθηκε για τις τυχόν
δαπάνες, αμοιβές υπέρ τρίτων, τέλη, φόρους, ασφάλειες με το τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο
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Πληροφοριών, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και για το
τιμολόγιο Εργασιών της Τράπεζας.
Η παρούσα σύμβαση (όπως και το Παράρτημα) έγινε απόλυτα κατανοητή και ανεπιφύλακτα
αποδεκτή από τον Καταθέτη/ Πιστούχο και υπεγράφη σε ...… αντίτυπα, κάθε ένας δε λαμβάνει
από ένα αντίτυπο της σύμβασης και του Παραρτήματος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤ/ΜΑ ..................................ΚΩΔ: ............

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ-ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ /
..........................................................

(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Με το παρόν παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω σύμβασης, δεσμεύει και υποχρεώνει
τα συμβαλλόμενα μέρη, εξειδικεύονται, τόσο στοιχεία του ορίου υπερανάληψης όσο και οι επί μέρους υποχρεώσεις
και επιβαρύνσεις του Καταθέτη – Πιστούχου, όπως ισχύουν σήμερα, ως εξής:
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Α. Κατά το χρονικό διάστημα που το όριο είναι ενεργό
1. Χρεωστική κίνηση με χρήση του ορίου μόνον στις παρακάτω περιπτώσεις:
➢ πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών (ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΕΟ -Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Εισφορών-), τελών κυκλοφορίας,
➢ πληρωμή οφειλών Δημοσίου, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης,
ΤΟΕΒ που έχουν συνεργασία με την Τράπεζα,
➢ πληρωμή εργοσήμου (εργάτες γης),
➢ πληρωμή οφειλών προς πιστοποιημένους φορείς που εισάγουν αιτήσεις βασικής
ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ
➢ πληρωμή κόστους Αίτησης Αγροτικής Ενίσχυσης.
2.

3.

1.
4.

5.

Χρεωστική κίνηση με χρήση του ορίου μέσω της «Κάρτας του Αγρότη» για αγορά
αγροεφοδίων, λιπασμάτων κτλ μέσω POS, e-commerce και επιχειρήσεων που έχουν
υπογράψει Σύμβαση Αποδοχής Καρτών και έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο συνεργασίας
Υπουργείου (ΥΠΑΑΤ) και Τράπεζας.
Χρεωστικές κινήσεις για εξόφληση τρεχουσών οφειλών του δικαιούχου έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ,
ΕΦΚΑ, ΚΕΑΕΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ που έχουν συνεργασία με την
Τράπεζα και για δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου, πληρωμή οφειλών προς
πιστοποιημένους φορείς που εισάγουν αιτήσεις βασικής ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και
πληρωμή κόστους Αίτησης Αγροτικής Ενίσχυσης.
Δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 10% επί του πιστωτικού ορίου, που θα διενεργείται
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους περιορισμούς στις αναλήψεις
μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων.
Όταν δημιουργείται πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό από οποιαδήποτε αιτία,
δυνατότητα χρεωστικής κίνησης για μεταφορά του σε λογαριασμό του ίδιου ή τρίτου.

Β. Κατά το χρονικό διάστημα που το όριο έχει μηδενιστεί
1. Χρεωστική κίνηση για μεταφορά σε λογαριασμό του ίδιου ή τρίτου.
2. Χρεωστικές κινήσεις για εξόφληση τρεχουσών οφειλών του δικαιούχου έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ,
ΕΦΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ που έχουν συνεργασία με την Τράπεζα
και για δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου, πληρωμή οφειλών προς
πιστοποιημένους φορείς που εισάγουν αιτήσεις βασικής ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και
πληρωμή κόστους Αίτησης Αγροτικής Ενίσχυσης.
3. Δυνατότητα ανάληψης μετρητών χωρίς περιορισμούς πέρα από αυτούς που
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους περιορισμούς στις
αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων.
Γ. Πιστωτικές κινήσεις χωρίς περιορισμό.

1.
2.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΤΗ – ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Υπάρχει η δυνατότητα μερικής καταβολής ή ολικής εξόφλησης της
οφειλής ανεξαρτήτως χρόνου και ποσού.
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ (ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΤΥΧΟΝ ΕΞΟΔΩΝ) ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ (1η
Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου).
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΤΗ – ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ
(επιλογή κατά περίπτωση):
1.1. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες:
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Κυμαινόμενο 4,5%, πλέον 0,12% Εισφορά Ν. 128/75 = 4,62%
1.2. Για λοιπούς δικαιούχους της Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης:
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Κυμαινόμενο 4,5%, πλέον 0,60% Εισφορά Ν. 128/75 = 5,10%
1.

2.

Η ανάληψη επιβαρύνεται με τόκο από την ημέρα της πραγματοποίησής της.
Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η περίοδος των 365 ημερών.
Το επιτόκιο υπερημερίας υπολογίζεται με επιβάρυνση (σήμερα 2,5 μονάδες πάνω από το
συμβατικό επιτόκιο).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δηλωθείσα (υπό 1.1. ή 1.2.) ιδιότητα του
Καταθέτη - Πιστούχου δεν ισχύει, ρητά συμφωνείται ότι η Τράπεζα θα προβαίνει μονομερώς σε
αλλαγή του ποσοστού της εισφοράς Ν. 128/75 βάσει της πραγματικής ιδιότητας, με αναδρομική
ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και του παρόντος Παραρτήματος αυτής, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΟΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ /
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (ΣΕΠΠΕ):
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επιβαρύνσεις, για ποσό ΕΥΡΩ 10.000.- που
αναλήφθηκε την 1η Ιανουαρίου, με αποπληρωμή σε 12 μηνιαίες ίσες δόσεις κεφαλαίου, θα ίσχυαν τα παρακάτω:
Για την περίπτωση 1.1.:
α) οι δόσεις αποπληρωμής θα είχαν ως ακολούθως:
1η

833,33

4η

833,33

7η

833,33

10η

833,33

2η

833,33

5η

833,33

8η

833,33

11η

833,33

3η

833,33

6η

1.016,21 (*)

9η

833,33

12η

900,71 (*)

(*) Η 6η και η 12η δόση περιλαμβάνουν και τους τόκους.
β) το ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β’ 917/23.06.2010), θα ήταν: 4,67%
Για την περίπτωση 1.2.:
α) οι δόσεις αποπληρωμής θα είχαν ως ακολούθως:
1η
833,33
4η
833,33
7η
833,33
10η
833,33
2η
833,33
5η
833,33
8η
833,33
11η
833,33
3η
833,33
6η
1.035,21 (*)
9η
833,33
12η
907,71 (*)
(*) Η 6η και η 12η δόση περιλαμβάνουν και τους τόκους.
β) το ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β’ 917/23.06.2010), θα ήταν: 5,16%
Ρητά σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα ποσοστά του ΣΕΠΠΕ προκύπτουν μόνο εφόσον συντρέξουν οι πιο
πάνω προϋποθέσεις και αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος.

.................................., ...................................
(πόλη)
(ημερομηνία)
ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Κατάστημα ……………………… (………)

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ – ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ
……..………………………………
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