ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Κατάστημα ………………………………. (……)
Αριθμός Σύμβασης ……………………………….
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
--------------Μεταξύ:
Α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα στη συγκεκριμένη περίπτωση
από
τους
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...και
……………………………………………………………………………………………
υπαλλήλους του Καταστήματός της …………………………………………………
η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια «Τράπεζα» ή «Δανείστρια»,
Β) τ……………………………………………………………………………………….
του …………………………, επαγγέλματος …………………………………………
κατοίκου
………………………………………………..
Τ.Κ.
……………………
οδός
………………………………, αριθμ. ……….., με Α.Δ.Τ. ……………………..
και Α.Φ.Μ. ……………………………………, που θα αποκαλείται στη συνέχεια «Δανειολήπτης» ή
«Οφειλέτης» και
Γ) τ …………………………………………………………… του …………………….
επαγγέλματος ……………………………, κατοίκου …………………………………
Τ.Κ.
………………………,
οδός
……………………………..,
αριθμ.
…..,
με
Α.Δ.Τ.
………………………………, και Α.Φ.Μ. …………………………………., που θα αποκαλείται στη συνέχεια
«Εγγυητής».
Οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι συμφώνησαν αμοιβαία και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
Με την παρούσα συμφωνείται η χορήγηση από την Τράπεζα στο Δανειολήπτη δανείου, το ποσό
του οποίου αναφέρεται στην προσαρτώμενη στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, που συνομολογείται ως προς όλους τους όρους της
μετά από ειδική διαπραγμάτευση και συμφωνία των μερών (κατωτέρω «Πρόσθετη Πράξη»).
Το δάνειο χορηγείται ύστερα από την από ……………………….
σχετική αίτηση του
Δανειολήπτη προς την Τράπεζα, την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων της οποίας αυτός
ανεπιφύλακτα βεβαιώνει. Η Τράπεζα, τόσο κατά το στάδιο της εξέτασης της αίτησης, όσο και σε όλη τη
διάρκεια της παρούσας σύμβασης δικαιούται να αναζητά πληροφορίες σε αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς ή την παροχή από τον Δανειολήπτη πρόσθετων αναγκαίων στοιχείων και
δικαιολογητικών.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Το δάνειο χορηγείται για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του δανειολήπτη (προσωπικό
δάνειο), στο πλαίσιο των όρων και περιορισμών που επιβάλλει κάθε φορά η Τράπεζα της Ελλάδος για
τις χορηγήσεις αυτής της κατηγορίας. Ο Δανειολήπτης δηλώνει ότι το ποσό του δανείου δεν
προορίζεται για αγορά μετοχών εταιρειών του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Σε περίπτωση που ο
Δανειολήπτης έχει υπαχθεί στο οικείο Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης Δανειοληπτών Καταναλωτικών
Δανείων τακτής λήξης της Τράπεζας, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το υπ’ αριθμ. ..........................
δάνειο, τότε στο ποσό του δανείου συμπεριλαμβάνεται και ποσό του εφάπαξ ασφαλίστρου, το οποίο
περιλαμβάνεται στην προσαρτώμενη στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη, που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της σύμβασης αυτής.
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3. ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΗ - ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
3.1. Στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας ορίζεται αναλυτικά το συμφωνημένο ποσό της εφάπαξ
δαπάνης που βαρύνει τον Δανειολήπτη, για τη λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη του δανείου αυτού.
3.2. Το ποσό του δανείου, μετά την αφαίρεση της πιο πάνω δαπάνης, πιστώνεται με εντολή του
Δανειολήπτη στο λογαριασμό καταθέσεων που αυτός τηρεί στην Τράπεζα, με αριθμό
……………………………….., ο δε Δανειολήπτης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα τη πίστωση αυτή ως
καταβολή / εκταμίευση του δανείου.
Εφόσον το δάνειο χορηγείται με εξασφάλιση την ενεχυρίαση ρευστοποιήσιμων στοιχείων, ο
Δανειολήπτης υποχρεούται πριν από την εκταμίευση του δανείου να έχει υπογράψει και κοινοποιήσει
νόμιμα τη σύμβαση ενεχυρίασης των ρευστοποιήσιμων στοιχείων.
4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
Εάν συμφωνηθεί περίοδος χάριτος, αυτή μπορεί να είναι έντοκη ή άτοκη και η διάρκειά της
καθορίζεται με ειδική συμφωνία στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. Εφόσον συμφωνηθεί έντοκη, οι
τόκοι που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, είτε εξοφλούνται με περιοδικές καταβολές, είτε εξοφλούνται
όλοι μαζί στο τέλος της περιόδου, είτε, στο τέλος της περιόδου, ενσωματώνονται στο κεφάλαιο και
εξοφλούνται μαζί με αυτό, σύμφωνα με όσα ειδικά αναφέρονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας.
5. ΕΠΙΤΟΚΙΟ
5.1. Το δάνειο, είναι έντοκο από την ημερομηνία λήψης του (κατά το άρθρο 3, πιο πάνω). Το
ετήσιο (συμβατικό) επιτόκιο συμφωνείται κυμαινόμενο ή σταθερό, η δε αναφορά και το ύψος του
αναγράφονται στην Πρόσθετη Πράξη που αποτελεί ειδική συμφωνία και αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
5.2. Το ετήσιο (συμβατικό) επιτόκιο συμφωνείται κατά το χρόνο χορήγησης του δανείου και
εφόσον συμφωνείται κυμαινόμενο, αποτελείται από το άθροισμα: α) Επιτόκιο Βάσης Καταναλωτικής
Πίστης (κατωτέρω «ΕΒΚΠ»), β) ενός περιθωρίου, το οποίο θα παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια
του δανείου, που αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη και γ) τυχόν επιβαλλόμενων εκάστοτε από το
Νόμο εισφορών (σήμερα εισφορά του Ν. 128/75, 0,60%, ισχύουσα και σε δάνεια σταθερού επιτοκίου).
5.3. Το συμβατικό επιτόκιο του δανείου θα μεταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
ημερολογιακού τριμήνου, με βάση τη μεταβολή του επιτοκίου προσφοράς Euribor διατραπεζικών
καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών (επιτοκιακός δείκτης αναφοράς) στρογγυλοποιημένου
στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία, όπως ο δείκτης αυτός θα διαμορφώνεται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την
ως άνω ημέρα. Κατά την εκταμίευση του δανείου θα ισχύει ο επιτοκιακός δείκτης αναφοράς, όπως
διαμορφώθηκε δύο εργάσιμες ημέρες πριν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου
που προηγείται της εκταμίευσης του δανείου ή της λήξης της περιόδου χάριτος, εφόσον υπάρχει.
Ο ως άνω συμφωνούμενος επιτοκιακός δείκτης αναφοράς, (Euribor) εμφαίνεται στην αντίστοιχη ευρείας
πρόσβασης επίσημη ιστοσελίδα www.euribor.org. Το εκάστοτε ισχύον Euribor διάρκειας τριών (3)
μηνών δημοσιεύεται και στον ημερήσιο Οικονομικό Τύπο. Ιστορικές τιμές δημοσιεύονται στην επίσημη
ιστοσελίδα www.euribor.org.
Το κάθε φορά νέο επιτόκιο γνωστοποιείται στο Δανειολήπτη, είτε μέσω του Λογαριασμού του άρθρου 8,
είτε με χωριστή επιστολή όπου και αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Σε περίπτωση
περιόδου χάριτος, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν αποστέλλεται Λογαριασμός, ο Δανειολήπτης
ενημερώνεται για το εκάστοτε νέο επιτόκιο προσφοράς Euribor διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ
διάρκειας τριών (3) μηνών μέσω δημοσίευσης στην επίσημη ιστοσελίδα www.euribor.org. και στον
ημερήσιο Οικονομικό Τύπο.
Συμφωνείται ρητά, ότι όταν το άθροισμα του ως άνω οριζόμενου επιτοκιακού δείκτη αναφοράς
και του ανωτέρω περιθωρίου, διαμορφώνεται σε επίπεδο χαμηλότερο της μηδενικής εκατοστιαίας
μονάδας (0%), θα εφαρμόζεται επιτόκιο ίσο με μηδέν τοις εκατό (0%), πλέον εισφοράς του Ν. 128/75,
σήμερα 0,60%.
5.4. Το επιτόκιο που ισχύει, αναφέρεται και σε κάθε αντίγραφο λογαριασμού.
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5.5. Οι τόκοι υπολογίζονται επί του κεφαλαίου του δανείου που οφείλεται κάθε φορά. Για τον
υπολογισμό των τόκων, το έτος κατανέμεται σε 12 ίσα διαστήματα και συγκεκριμένα σε 12 ίσους μήνες
όπου ένας μέσος μήνας θεωρείται ότι έχει 30,4166 ημέρες.
6. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), με το οποίο επιβαρύνεται ο
Δανειολήπτης, ορίζεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας, όπου περιλαμβάνεται παράδειγμα
υπολογισμού των δόσεων του Δανειολήπτη. 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 ΣΕΠΠΕ μεταβάλλεται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το
επιτόκιο.
7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
7.1. Το δάνειο εξοφλείται σε διαδοχικές τοκοχρεολυτικές δόσεις, είτε μηνιαίες είτε τριμηνιαίες είτε
εξαμηνιαίες είτε ετήσιες, όπως αυτό ορίζεται με ειδική συμφωνία στην Πρόσθετη Πράξη, με το σύστημα
της σύνθετης τοκοχρεολυτικής δόσης για το οποίο ενημερώθηκε ο Δανειολήπτης προσυμβατικά,
σύμφωνα με το Τυποποιημένο Δελτίο Πληροφοριών. Ειδικότερα, με ειδική συμφωνία στην Πρόσθετη
Πράξη της παρούσας ορίζονται η διάρκεια του δανείου, ο αριθμός των δόσεων, η περιοδικότητα των
δόσεων, το ποσό κάθε δόσης, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το επιτόκιο που ισχύει κατά την
ημερομηνία της χορήγησης του δανείου και το οποίο ποσό κάθε δόσης ισχύει μέχρι τη τυχόν μεταβολή
του αναγραφόμενου, με ειδική συμφωνία των συμβαλλομένων στην Πρόσθετη Πράξη, επιτοκίου, καθώς
και οι ημερομηνίες εξόφλησης (δήλη ημέρα), τόσο της πρώτης δόσης όσο και των επόμενων στη σειρά
δόσεων (μετά των τυχόν εξόδων), μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου. Σε περίπτωση μεταβολής
του επιτοκίου κατά το πιο πάνω άρθρο 5.2, το ποσό των δόσεων του δανείου αναπροσαρμόζεται
ανάλογα, γνωστοποιείται στον Δανειολήπτη μέσω των λογαριασμών του άρθρου 8 πιο κάτω και ισχύει
για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου, μέχρι την επόμενη μεταβολή του επιτοκίου.
Ο Δανειολήπτης δικαιούται να παραλαμβάνει κατόπιν αιτήσεώς του που υποβάλλεται καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύμβασης και χωρίς επιβάρυνση κατάσταση λογαριασμού με τη μορφή πίνακα
χρεολυσίων που περιέχει όσα στοιχεία ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 2 στοιχείο θ της ΚΥΑ Ζ1-699/2010
(ΦΕΚ Β’ 917/23.06.2010).
7.2. Αν η ημερομηνία πληρωμής συμπίπτει με ανύπαρκτη ημερολογιακά ημερομηνία, τότε αυτή
θα μεταφέρεται στην προηγούμενη υπαρκτή ημερολογιακά ημερομηνία. Αν η ημερομηνία εξόφλησης
συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η κάθε μία από
τις ημερομηνίες αυτές, που θα αναγράφονται και στα εκκαθαριστικά σημειώματα του άρθρου 8 πιο κάτω,
είναι δήλη ημέρα κατά την έννοια του νόμου, ώστε ο Δανειολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της
αντίστοιχης σε κάθε ημερομηνία δόσης, ακόμη και αν δεν λάβει, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ή
κάποιους από τους λογαριασμούς οφειλών του επόμενου άρθρου.
8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
8.1. Πριν από την ημερομηνία καταβολής των δόσεων, αποστέλλεται ανά τρίμηνο στον
Δανειολήπτη (ή στον αντίκλητό του), είτε με απλό ταχυδρομείο, είτε μέσω της εφαρμογής Internet
Banking της Τράπεζας, εφόσον ο Δανειολήπτης κάνει χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, εκκαθαριστικό
σημείωμα (λογαριασμός), στο οποίο αναφέρεται το υπόλοιπο του οφειλομένου κεφαλαίου κάθε φορά, οι
τρείς επόμενες δόσεις προς εξόφληση, οι ημερομηνίες καταβολής των τριών επόμενων δόσεων (δήλη
ημέρα), όπως επίσης και τυχόν έξοδα ή άλλα στοιχεία για τα οποία η Τράπεζα ενημερώνει τον
Δανειολήπτη. Η αποστολή του λογαριασμού αυτού συνιστά εξατομικευμένη ενημέρωση κατά την έννοια
της 234/2006 Ε.Τ.Π.Θ.
Οι Λογαριασμοί κατά τα παραπάνω εξάγονται από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας, που
τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα, ώστε ο Δανειολήπτης και ο τυχόν εγγυητής αναγνωρίζουν ότι
αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής τους, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης.
Ειδικότερα, συμφωνείται ρητά και αναγνωρίζεται από τον οφειλέτη και τον εγγυητή ότι οι
εκδιδόμενοι από την Τράπεζα λογαριασμοί και τα εκδιδόμενα από την Τράπεζα αντίγραφα ή
αποσπάσματα από τα βιβλία της, που εμφανίζουν την κίνηση του λογαριασμού του δανείου από την
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εκταμίευσή του, μέχρι την καταγγελία του καθώς και του (υπό τον αυτό ή άλλο αριθμό) τηρούμενου
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 (ανατοκιζόμενο ανά εξάμηνο), σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 150 του Ν. 4261/2014, επιτρεπόμενης και εδώ της ανταπόδειξης.
Τα ανωτέρω αντίγραφα ή αποσπάσματα, συνομολογείται ότι θα εξάγονται, είτε σαν φωτοαντίγραφα, είτε
κατά ακριβή αντιγραφή των τυχόν τηρουμένων χειρόγραφων καρτελών, είτε θα αναπαράγονται με την
ηλεκτρονική (μηχανογραφική) μέθοδο κατά αποτύπωση των στοιχείων (δεδομένων) του ηλεκτρονικού
υπολογιστή της Τράπεζας, είτε με κάθε άλλο τρόπο τηρούνται αυτά κατά το Λογιστικό Σύστημα της
Τράπεζας και τη σχετική με τις οικείες συναλλαγές τραπεζική πρακτική.
Αδιάκοπη και πλήρης σειρά λογαριασμών του άρθρου αυτού αποτελούν αντίγραφο της κίνησης
του λογαριασμού για το χρονικό διάστημα που οι λογαριασμοί καλύπτουν, από τα βιβλία της Τράπεζας.
8.2. Έχοντας υπόψη ότι το δάνειο εξοφλείται σε αδιάκοπες δόσεις, είτε μηνιαίες είτε τριμηνιαίες
είτε εξαμηνιαίες, είτε ετήσιες, όπως ειδικότερα συμφωνήθηκαν στην Πρόσθετη Πράξη:
α) Εάν μέσα σε 60 ημέρες είτε από τη χορήγηση του δανείου ή από την εξόφληση της τελευταίας
δόσης του προηγούμενου Λογαριασμού, είτε μέσα σε 120 ημέρες από την παραλαβή του εκάστοτε
προηγούμενου Λογαριασμού ο Δανειολήπτης δεν γνωστοποιήσει στην Τράπεζα με συστημένη επιστολή
ότι δεν παρέλαβε αντίγραφο λογαριασμού κατά το προηγούμενο τρίμηνο τεκμαίρεται ότι ο λογαριασμός
παραλήφθηκε, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. β) Εάν ο Δανειολήπτης αμφισβητεί το περιεχόμενο
Λογαριασμού, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, το πολύ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ημέρα της λήψης του με έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρειες τα στοιχεία που
αποδεικνύουν την ορθότητα της αμφισβήτησης εκ μέρους του. Μερική ή ολική εξόφληση λογαριασμού
χωρίς την παραπάνω γνωστοποίηση συμφωνείται ότι αποτελεί αποδοχή και αναγνώριση εκ μέρους του
Δανειολήπτη του περιεχομένου του Λογαριασμού και του ποσού της οφειλής. Η άπρακτη παρέλευση της
30ήμερης προθεσμίας χωρίς προβολή αντιρρήσεων συμφωνείται ότι αποτελεί τεκμήριο αποδοχής και
αναγνώρισης της οφειλής, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης. Κάθε λογαριασμός θα περιέχει υπόμνηση
προς τον Δανειολήπτη αναφορικά με την μη έγκαιρη προβολή αντιρρήσεων για τις χρεώσεις και τις
συνέπειες της παράλειψης υποβολής τους.
8.3. Η παραλαβή από το Δανειολήπτη λογαριασμών ποτέ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
ακριβόχρονη εξόφληση των δόσεων του δανείου κατά το άρθρο 7 πιο πάνω, δεδομένου ότι η κάθε μία
από τις ακριβείς ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων έχει γνωστοποιηθεί στον Δανειολήπτη από την
σύναψη της παρούσας (αρ. 7) και αποτελεί ήδη δήλη ημέρα κατά την έννοια του Νόμου.
9. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ
9.1. Ο Δανειολήπτης υποχρεούται να εξοφλεί το ποσό της κάθε δόσης του δανείου το αργότερο
μέχρι την ήδη καθορισμένη προς τούτο δήλη ημέρα (άρθρο 7): α) σε οποιοδήποτε κατάστημα της
Τράπεζας, είτε β) με χρέωση του καταθετικού του λογαριασμού που τηρεί στην Τράπεζα και αναφέρεται
στην Πρόσθετη Πράξη, τον οποίο ο Δανειολήπτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει την ημέρα κατά
την οποία η δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του, με το ποσό της
δόσης που πρέπει να εξοφληθεί κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή ο Δανειολήπτης οφείλει να μεριμνά
για την ύπαρξη επαρκούς για το σκοπό αυτό υπολοίπου στον παραπάνω λογαριασμό μία εργάσιμη
ημέρα πριν από την ημερομηνία χρέωσης, διαφορετικά εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει τον
λογαριασμό έως το υπάρχον υπόλοιπο για την εξόφληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της
οφειλής. Τυχόν ανάκληση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων από τον Δανειολήπτη υλοποιείται από την
Τράπεζα εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου και παρέχει σε αυτήν το
δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση και να κλείσει το λογαριασμό, με τις
συνέπειες του άρθρου 9.3. πιο κάτω.
9.2. Εάν η ημερομηνία καταβολής του πιο πάνω άρθρου 9.1 παρέλθει άπρακτη, ο Δανειολήπτης
καθίσταται υπερήμερος, χωρίς καμία άλλη ενέργεια ή όχληση δηλ. έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση, εκ
μέρους της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα δύναται να αναθέσει σε τρίτα πρόσωπα την
ειδοποίηση του Δανειολήπτη ή /και του Εγγυητή για τις οφειλές τους (Ν. 3758/2009 όπως
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τροποποιήθηκε από το Ν. 4038/2012 και ισχύει) κατά τα αναφερόμενα στον επόμενο όρο (9.3). Η κάθε
φορά ληξιπρόθεσμη οφειλή του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, όπως αυτή εμφανίζεται στον
αντίστοιχο λογαριασμό, επιβαρύνεται με το ανώτατο κάθε φορά επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας,
όπως αυτό θα αναπροσαρμόζεται τυχόν επί τη βάσει των εκάστοτε ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων
(το σημερινό επιτόκιο υπερημερίας αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη), πλέον των εισφορών και τελών
που ισχύουν κάθε φορά, από την επομένη της πιο πάνω καταληκτικής ημερομηνίας. Τόκοι κάθε είδους
που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα, εκτοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης με το επιτόκιο
υπερημερίας και οι τόκοι που προκύπτουν έτσι κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) κατά νόμο (σήμερα
ανά εξάμηνο).
9.3. Μη (ολοσχερής) εξόφληση από το Δανειολήπτη οφειλόμενης δόσης εντός χρονικού
διαστήματος 180 (εκατόν ογδόντα) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
πληρωμής (δήλη ημέρα), παρέχει το δικαίωμα στην Τράπεζα να καταγγείλει εγγράφως και με άμεση ισχύ
τη σύμβαση με δήλωσή της απευθυνόμενη στον Δανειολήπτη και στον εγγυητή (κηρύσσοντας και το
άληκτο κεφάλαιο του δανείου ληξιπρόθεσμο και απαιτητό) με όλες τις εξ αυτού έννομες συνέπειες
εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του προηγούμενου όρου (9.2) και να κλείσει τους
λογαριασμούς του δανείου, μεταφέροντας την απαίτησή της σε λογαριασμό οριστικής καθυστέρησης.
Επίσης 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, την ενημέρωση του Δανειολήπτη ή /και του
Εγγυητή για τις πριν ή μετά την καταγγελία οφειλές τους ή και τη διενέργεια των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη της είσπραξης από την
Τράπεζα των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών τους, γνωστοποιώντας στα πρόσωπα αυτά όσα
προσωπικά στοιχεία του Δανειολήπτη ή / και του Εγγυητή 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
Δανειολήπτη. Με την καταγγελία της σύμβασης παύει αυτοδίκαια η έκδοση και αποστολή Λογαριασμών
κατά το άρθρο 8, πιο πάνω.
9.4. 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 Δανειολήπτη, όπως και σε περίπτωση πτώχευσης, ή άλλης
διαδικασίας που προβλέπεται από τον Πτωχευτικό Κώδικα, δικαστικής απαγόρευσης ή φυλάκισής του,
οπότε επέρχονται οι συνέπειες των άρθρων 9.2 και 9.3 άμεσα με την κοινοποίηση της καταγγελίας.
9.5. Εάν ο Δανειολήπτης έχει στην Τράπεζα έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, η Τράπεζα
μπορεί να χρεώνει, ενημερώνοντας εγγράφως γι’ αυτό τον Δανειολήπτη, οποιονδήποτε ή
οποιουσδήποτε από αυτούς κατά την εύλογη κρίση της με το ποσό (ή σε περίπτωση μη επαρκούς
υπολοίπου, μέρους αυτού) της τυχόν ανεξόφλητης και ληξιπρόθεσμης οφειλής του. Ο Δανειολήπτης
παρέχει με την παρούσα στην Τράπεζα την εξουσιοδότησή του γι’ αυτό, η οποία συμφωνείται ανέκκλητη
γιατί αφορά στο συμφέρον όλων των συμβαλλομένων.
9.6. Η παρούσα σύμβαση δανείου είναι ορισμένης διάρκειας (παρ. 7.1), το δε δάνειο εξοφλείται
με σαφώς προκαθορισμένο τρόπο. Ο Δανειολήπτης δικαιούται να εξοφλήσει πρόωρα μερικά ή ολικά το
δάνειο, πάντα στις περιπτώσεις αυτές μέσω καταστήματος της Τράπεζας, κατά τους όρους των
επομένων παραγράφων:
α) Σε περίπτωση μερικής πρόωρης εξόφλησης του οφειλομένου κεφαλαίου, ο Δανειολήπτης
οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα, πέραν του κεφαλαίου που επιλέγει, τους δεδουλευμένους
συμβατικούς τόκους επί του κεφαλαίου αυτού μέχρι την ημέρα της καταβολής. Μετά την ως άνω μερική
εξόφληση το ύψος της δόσης που πρέπει να καταβληθεί αναπροσαρμόζεται και γνωστοποιείται στον
Δανειολήπτη με τον επόμενο λογαριασμό (εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 8.2), χωρίς να
μεταβάλλεται η διάρκεια της παρούσας.
β) Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης επιθυμεί την ολική πρόωρη εξόφληση του οφειλόμενου
κεφαλαίου, οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα ολόκληρο το ανεξόφλητο κατά την παραπάνω
ημερομηνία κεφάλαιο του δανείου και τους δεδουλευμένους συμβατικούς τόκους επί του κεφαλαίου
αυτού, μέχρι και την ημέρα της καταβολής.
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9.7. Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις πριν να
καταστούν ληξιπρόθεσμες δικαιούται μείωση επί του συνολικού κόστους πίστωσης. Η μείωση αυτή θα
είναι ίση με τη διαφορά ανάμεσα στο υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό κατά την ημέρα της εξόφλησης και την
παρούσα αξία του υπολοίπου οφειλομένου ποσού κατά την ίδια μέρα, υπολογιζόμενη με τη μέθοδο του
ανατοκισμού. Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας θα γίνεται με βάση το επιτόκιο με το οποίο εκείνη την
ημέρα επιβαρύνει ο πιστωτικός φορέας την σύναψη νέων πιστωτικών συμβάσεων.
9.8. Εφόσον υφίσταται καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του δανείου, κάθε καταβολή του
Δανειολήπτη προς την Τράπεζα θα καταλογίζεται σε εξόφληση πρώτα των παλαιοτέρων δόσεων με την
ακόλουθη σειρά για τις οφειλές κάθε δόσης: των εξόδων και δαπανών, ύστερα των τόκων υπερημερίας
και ανατοκισμού, κατόπιν των συμβατικών τόκων και τελευταία του κεφαλαίου.
9.9. Εφόσον συντρέχει περίοδος μεταβολής δόσης (ενδεικτικά περίοδος χάριτος με καταβολή
τόκων κατά τη διάρκεια αυτής ή καταβολή ποσοστού/ποσού δόσης), όπως αυτή περιγράφεται στην
πρόσθετη πράξη της παρούσας, σε περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης από το Δανειολήπτη
οφειλόμενης δόσης εντός χρονικού διαστήματος 90 (ενενήντα) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία πληρωμής (δήλη ημέρα) κατά τη διάρκεια αυτής, συμφωνείται ρητά ότι, η Τράπεζα
διατηρεί το δικαίωμα, να θεωρήσει ως εφεξής καταργούμενη τη συμφωνία για ύπαρξη περιόδου
μεταβολής δόσης και εξυπηρετούμενου πλέον του δανείου κατά το σύστημα της σύνθετης
τοκοχρεολυσίας με καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων κατά ποσοστό 100%, να αξιώσει εφεξής την
καταβολή κάθε τοκοχρεολυτικής δόσης στο σύνολό της. Στην περίπτωση αυτή, αρχής γενομένης από
την αμέσως επόμενη δόση, κάθε μια από τις οφειλόμενες δόσεις, θα γίνεται απαιτητή στο σύνολό της,
τυχόν δε ανεξόφλητοι τόκοι προηγούμενων δόσεων μη καταβληθέντες, δυνάμει της παρούσας
συμφωνίας, θα προστεθούν στο οφειλόμενο κεφάλαιο την ημερομηνία λογισμού της αμέσως επόμενης
δόσης, εκτοκιζόμενοι εφεξής με το συμβατικό επιτόκιο, που ορίζεται στην συνημμένη στην παρούσα
πρόσθετη πράξη.
10. ΕΓΓΥΗΤΗΣ
10.1. Ο Εγγυητής (εφόσον υπάρχει), δηλώνει ότι γνωρίζει πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας δανειακής σύμβασης και εγγυάται προς την Τράπεζα την
πιστή, εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση από τον Δανειολήπτη της συνολικής από την παρούσα
οφειλής από κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και οποιαδήποτε άλλη οφειλή τυχόν προκύψει από τη σύμβαση
αυτή, η οποία βαρύνει τον Δανειολήπτη και γενικότερα την εκπλήρωση από αυτόν όλων των
υποχρεώσεών του προς την Τράπεζα, κυρίων και παρεπομένων, σύμφωνα με την παρούσα.
10.2. Ο Εγγυητής δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από το δικαίωμά του να
αρνηθεί την καταβολή μέχρις ότου επιχειρηθεί άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δανειολήπτη
(ένσταση δίζησης ΑΚ 855), εγγυώμενος κατά τα παραπάνω ως πρωτοφειλέτης.
Ο Εγγυητής δεν μπορεί να προτείνει εναντίον της Τράπεζας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις
του πρωτοφειλέτη, εάν αυτός παραιτήθηκε από αυτές.
10.3. Η εγγύηση κατά το άρθρο αυτό παρέχεται για χρονικό διάστημα το οποίο θα καλύπτει όλη
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αυτής και μέχρι την πλήρη εξόφληση κάθε οφειλής του Δανειολήπτη
προς την Τράπεζα.
10.4. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και στην περίπτωση περισσότερων εγγυητών, καθ’ ένας από
τους οποίους ευθύνεται - όπως και οι τυχόν περισσότεροι Δανειολήπτες - σε ολόκληρο.
11. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
11.1. Ο Δανειολήπτης 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.
11.2. Εφόσον ο Δανειολήπτης 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 το δάνειο έχει ήδη εκταμιευθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, να καταβάλει στην Τράπεζα το
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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 Δανειολήπτη προς την Τράπεζα, διαφυλασσομένου του δικαιώματος της Τραπέζης
να αναζητήσει από τον Δανειολήπτη όσα μη επιστρεφόμενα τέλη κατέβαλε αυτή σε δημόσιες διοικητικές
υπηρεσίες.
12. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης η Τράπεζα, ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
του Δανειολήπτη και του Εγγυητή, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο. Ο Δανειολήπτης και ο Εγγυητής ενημερώνονται από την Τράπεζα με τρόπο σαφή
και κατανοητό για την επεξεργασία των δεδομένων τους, το σκοπό της επεξεργασίας τους, τους
αποδέκτες των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που τους παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενώ
παράλληλα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγκαίρως την Τράπεζα για τυχόν μεταβολή
των προσωπικών τους δεδομένων. Για τη συλλογή, τήρηση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων του οφειλέτη και του εγγυητή 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.
13. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Με την επιφύλαξη όσων συμφωνήθηκαν στους όρους της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα, σε
περίπτωση παράβασης από τον Δανειολήπτη οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι εξίσου ουσιώδεις, καθώς και σε περίπτωση μη πιστοποίησης ή επαλήθευσης της
ταυτότητας του Δανειολήπτη δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση, να κηρύξει το δάνειο
αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και να αξιώσει την εξόφληση ολόκληρου του ανεξόφλητου ποσού
του κεφαλαίου, των τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών από την καταγγελία. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής επέρχονται όλες οι έννομες
συνέπειες της υπερημερίας. Η καταγγελία της παρούσας από την Τράπεζα γίνεται με μονομερή έγγραφη
δήλωσή της και ισχύει με την παραλαβή της από τον Δανειολήπτη και τον τυχόν εγγυητή.
14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
14.1. Τροποποιήσεις των όρων της σύμβασης (εκτός της δυνατότητας μεταβολής του
συμφωνημένου επιτοκίου που ρυθμίζεται ειδικά στην παρούσα), είναι δυνατή μόνο με έγγραφο που
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.
14.2. 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
Δανειολήπτη σε εξατομικευμένη βάση ή / και μέσω του λογαριασμού που αποστέλλει η Τράπεζα στο
Δανειολήπτη, ο οποίος δικαιούται να μην αποδεχθεί την μεταβολή εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την παραπάνω γνωστοποίηση με έγγραφο που αποστέλλει στην Τράπεζα και
να εξοφλήσει εντός της ίδιας προθεσμίας κάθε οφειλή που έχει δημιουργηθεί. Παράλειψη από τον
Δανειολήπτη να ανακοινώσει τις αντιρρήσεις του στην Τράπεζα εντός της ως άνω προθεσμίας ή
ανεπιφύλακτη μερική ή ολική εξόφληση λογαριασμού μετά τη γνωστοποίηση, συνιστά ανεπιφύλακτη
αποδοχή εκ μέρους του της σχετικής τροποποίησης.
15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
15.1 Ο Δανειολήπτης και ο Εγγυητής (αν υπάρχει) δηλώνουν ότι διορίζουν και καθιστούν με τη
σύμβαση
αντίκλητό
τους
τον
……………………………………………………………..,
κάτοικο…………………. οδός …………………., αριθμ…. Τ.Κ. …..
15.2. Όλες οι εξώδικες ή δικαστικές πράξεις, οι σχετικές με τη σύμβαση αυτή
(συμπεριλαμβανομένων και όλων των εγγράφων και πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστικής
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εκτέλεσης, ακόμη και κατά τη διαδικασία της αποβολής, ΚΠολΔ 943) κοινοποιούνται στη διεύθυνση του
Δανειολήπτη και του εγγυητού ή του αντίκλητου που αναφέρεται παραπάνω. Η ανάκληση του διορισμού
του αντίκλητου ή η τυχόν παραίτηση αυτού δεν ισχύουν απέναντι στην Τράπεζα παρά μόνο από τη
στιγμή κατά την οποία θα λάβει γνώση της μεταβολής είτε με εξώδικη δήλωση - γνωστοποίηση, είτε με
έγγραφη δήλωση, που κατατίθεται στην Τράπεζα από τον Δανειολήπτη.
15.3. Ο Δανειολήπτης, ο εγγυητής ή ο αντίκλητος πρέπει να ειδοποιούν με έγγραφο την
Τράπεζα χωρίς καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας τους, του
επαγγέλματός τους ή μεταβίβασης των περιουσιακών τους στοιχείων, που έχουν αναφερθεί στην αίτηση
για τη χορήγηση του δανείου. Διεύθυνση επικοινωνίας είναι αυτή στην οποία και αποστέλλεται ή
κοινοποιείται κάθε έγγραφο.
16. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
16.1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που μπορεί να προκύψουν από το δάνειο αυτό
και αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις (μεταξύ Δανειολήπτη και Τράπεζας) που καθορίζονται στις
διατάξεις της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β’ 917/23.06.2010) για τις συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης, ο
Δανειολήπτης μπορεί να απευθύνεται στο Κατάστημα συνεργασίας του, ή στον Τομέα Διακυβέρνησης
Θεμάτων Πελατείας, Ομήρου 30, 106 72 Αθήνα, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: customer.service@nbg.gr.
Περαιτέρω, για κάθε διαφορά ή διένεξη, ο Δανειολήπτης 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.
16.2 Για όλες τις δικαστικές ενέργειες που μπορεί να προκύψουν από το δάνειο αυτό
(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 Δανειολήπτη 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.
17. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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.
18. ΔΗΛΩΣΗ / ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗ (εφόσον υπάρχει) ΓΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.
Με την παρούσα ο Δανειολήπτης (ή / και ο Εγγυητής) 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.
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,
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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 Δανειολήπτης βεβαιώνει ότι κατά το προσυμβατικό στάδιο ενημερώθηκε για τις τυχόν δαπάνες,
αμοιβές υπέρ τρίτων, τέλη, φόρους, ασφάλειες με το τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών,
όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και για το τιμολόγιο Εργασιών της
Τράπεζας.
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης και της προσαρτώμενης Πρόσθετης Πράξης
αναγνώσθηκαν, από τους συμβαλλόμενους (οι οποίοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν καλά την ελληνική
γλώσσα), έγιναν πλήρως κατανοητοί σε όλο τους το περιεχόμενο και έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί από
αυτούς, οι οποίοι κατόπιν τούτου, την υπογράφουν και έκαστος λαμβάνει από ένα αντίτυπο της
σύμβασης και της Πρόσθετης Πράξης.
………………………………………………
(πόλη)
(ημερομηνία)

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατάστημα ………………. (……)

Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
(εφόσον υπάρχει)
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Αρ…………………………...Ημερομηνία………………….
Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω σύμβασης,
δεσμεύει και υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη, εξειδικεύονται, τόσο στοιχεία του δανείου όσο και οι επί
μέρους υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις του Δανειολήπτη, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, ως εξής:
ΠΡΟΪΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (αριθμ. & ολογράφως)
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ*,
συμπεριλαμβάνεται η Εισφορά του Ν. 128/75 **
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
(ΕΒΚΠ)
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (κατά το άρθρο
5.3 πιο πάνω)
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Το επιτόκιο υπερημερίας υπολογίζεται με
επιβάρυνση, σήμερα 2,5 μονάδες πάνω από το
συμβατικό επιτόκιο.

ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (αριθμ. & ολογράφως)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ (περιλαμβάνεται η
περίοδος χάριτος, εφόσον υπάρχει)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΞΟΔΩΝ)
ΠΟΣΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ (αριθμ. &
ολογράφως)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ (εφόσον υπάρχει)
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ (εφόσον υπάρχει)

ΑΤΟΚΗ
ΕΝΤΟΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ (εφόσον
υπάρχει έντοκη περίοδος χάριτος)

(ανάλογα με τη συμφωνηθείσα περιοδικότητα
δόσεων)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ: Η ημερομηνία εξόφλησης της πρώτης τοκοχρεολυτικής δόσης θα είναι
1 ή 3 ή 6 ή 12 μήνες μετά την ημερομηνία χορήγησης του δανείου ή μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος,
εφόσον υπάρχει, ανάλογα με τη συμφωνηθείσα περιοδικότητα δόσεων. Όλες οι επόμενες δόσεις, μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση του δανείου, θα καταβάλλονται με την ίδια περιοδικότητα, την ίδια ημερομηνία με την
πρώτη δόση, κατά το άρθρο 7 πιο πάνω.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (ΣΕΠΠΕ)
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* Σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης δεν προσκομίσει εντός μηνός από την εκταμίευση του δανείου την
εξοφλητική απόδειξη αγοράς ή το εξοφλητικό τιμολόγιο, και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
(για αγορά υβριδικού αυτοκινήτου), καθώς και σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφει τη λέξη
«υβριδικό», το επιτόκιο του δανείου θα αυξάνεται κατά 4 μονάδες. Σε περίπτωση εκπτωτικού τιμολογίου, το
επιτόκιο θα προσαυξάνεται κατά 2 μονάδες.
** Η Εισφορά του Ν. 128/75 δεν επιβάλλεται σε περιπτώσεις κατοίκων νήσων με πληθυσμό κάτω των 3.100
κατοίκων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2703/99.
.................................., ...................................
(πόλη)
(ημερομηνία)
ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Κατάστημα ……………………………….(………)
Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ
Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ
(εφόσον υπάρχει)

