Αιτηση Ενταξης στο προγραμμα αναστολης δοσεων ενημερων στεγαστικων και καταναλωτικων
δανειων της T.C. Ziraat Bankasi A.S. στα πλαισια των επιπτωσεων του ιου COVID-19 και του
Moratorium πληρωμων.
Προς Καταστημα___________________ Ημερομηνια ....................., ......../......../........
1.

Σχετικα με την υπ’ αριθμ. ............/.....-.....-......... Συμβαση, οπως αυτη ισχυει σημερα με τις εν τω μεταξυ
συμφωνιες, δυναμει της οποιας συνομολογηθηκε μεταξυ της ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια «T.C.
Ziraat Bankasi A.S. Athens Central Branch ως δανειστριας, και του οφειλετη, πιστωση/δανειο υψους ευρω
............ (€ ..........), το οποιο μου χορηγηθηκε, αναγνωριζω οτι υφισταται, σημερα, οφειλη που αναλυεται
ως εξης:
1.1. Συμπληρώνεται από την τράπεζα:
Kεφαλαιο ισο με ..... ευρω (€ .....), πλεον τοκων απο την .../.../..... . ποσο ..... ευρω (€ .....)
Η ως ανω οφειλη ειναι ενημερη η με οφειλες δοσεων ως 90 ημερες κατα την 31η Δεκεμβριου 2020

2.

Με την παρουσα δηλωνω στην Τραπεζα σας οτι για λογους σχετικους με τις ισχυουσες ακραιες συνθηκες
εκδηλωσης της πανδημιας COVID-19, και δεδομενου οτι δραστηριοποιουμαι σε κλαδο ο οποιος
πληττεται αμεσα απο την παρουσα κριση ως κατωτερω:
2.1. Σημειωστε καταλληλα:
Ελευθερος Επαγγελματιας με ΚΑΔ πλητομμενο οπως προκυπτει απο τις εκαστοτε
αποφασεις ΑΑΔΕ
Δανειοληπτης μη υπαγομενος στις διαταξεις του Ν.3869/2010 η του Ν.4605/2019 πριν
την παρουσα αιτηση
Φυσικο προσωπο / Ιδιωτικος Υπαλληλος σε Αναστολη Συμβασης η / και δικαιουχος του
επιδοματος
Ενα μελος της οικογενειας εχει πληγει ως ανωτερω και επηρεαζει σημαντικα την
ικανοτητα αποπληρωμης
δεν δυναμαι να ανταποκριθω στις υποχρεωσεις της απο τη συμβαση για εμπροθεσμη καταβολη των
τοκοχρεωλυτικων δοσεων που αφορουν το διαστημα απο 31/03/2021 εως …/…/20211 κατα τη χρονzκη
στιγμη υποβολης της παρουσας. Συνεπεια των ανωτερω αιτουμαι προς την Τραπεζα σας την αναστολη
των δοσεων που οφειλονται απο την 31η/03/2021 μεχρι και την …η/…/20212 με ταυτοχρονο επιμερισμο
των υπο αναστολη ποσων, ισοποσα στο συνολο των επομενων δοσεων του δανειου, κατα κεφαλαιο και
τοκους εως την ληξη αυτου, αναγνωριζοντας τις επιπροσθετες επιβαρυνσεις που θα επιφερει η
κεφαλαιοποιηση του ποσου των δοσεων που αφορα τους τοκους. Αναλαμβανω δε την υποχρεωση να
αποδωσω στην Τραπεζα σας το ανεξοφλητο κεφαλαιο συμφωνα με το νεο συνημμενο στην παρουσα,
Παραρτημα.

3.

Για την τεκμηριωση των επιλεχθεντων στο παραπανω σημειο 2.1 αναγνωριζω οτι εχω την υποχρεωση να
προσκομισω τα ακολουθα κατα περιπτωση δικαιολογητικα:
1
2

Συμπληρώνεται από την τράπεζα
Συμπληρώνεται από την τράπεζα
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3.1. Εκτυπωση ενεργων πρωτευοντων και δευτερευοντων ΚΑΔ απο το Taxisnet
3.2. Υπευθυνη δηλωση περι μη υπαγωγης τις διαταξεις του Ν.3869/2010 η του Ν.4605/2019
3.3. Εκτυπωση απο το συστημα ΕΡΓΑΝΗ σχετικα με την αναστολη συμβασης και το δικαίωμα μου σε
ειδικής αποζημίωσης
3.4. Οποιοδηποτε αλλο εγγραφο μου ζητηθει απο την Τραπεζα για την επιρρωση των προϋποθεσεων
ενταξης στο παρον προγραμμα αναστολης δοσεων
4.

Ως Οφειλετης αναγνωριζω και δηλωνω ανεπιφυλακτα οτι ολες οι δηλωσεις, διαβεβαιωσεις και
δεσμευσεις στις οποιες εχω ηδη προβει προς την Τραπεζα με την αρχικη συμβαση καθως και αυτες στις
οποιες προβαινω δια της παρουσης αιτησεως, ειναι αληθεις, πληρεις και ακριβεις.

5.

Ως Οφειλετης αναγνωριζω οτι η παρουσα αιτηση ΔΕΝ συνιστα νεα συμβαση

6.

Ως Οφειλετης δηλωνω και αναγνωριζω οτι παραμενουν σε ισχυ ΟΛΟΙ οι υπολοιποι οροι της αρχικης
Συμβασης με αριθμο__________, καθως και ΟΛΕΣ οι χορηγηθεισες ασφαλειες και εγγυησεις
(προσημειωσεις υποθηκων κλπ.)

7.

Ως οφειλετης αναγνωριζω οτι Τραπεζα εχει το δικαιωμα να απορριψει την αιτηση μου εφοσον, κατοπιν
της δικης της ερευνας και των προσκομιζομενων στοιχειων δεν θεωρει οτι συντρεχει λογος ενταξης μου
στο σχετικο προγραμμα, κατα απολυτη διακριτικη της ευχερεια. Τυχον απορριψη του αιτηματος μου δεν
μπορει σε καμια περιπτωση να μου επιφερει οποιαδηποτε ζημια και, συνακολουθα, δεν μπορει να
αποτελεσει λογο αποζημιωσης μου απο οποιαδηποτε αιτια, με την παρουσα, δε, παραιτουμαι
ανεπιφυλακτα και ανεκκλητα απο οποιοδηποτε σχετικο δικαιωμα και αξιωση.

8.

Ως οφειλετης αναγνωριζω οτι, εφοσον το παρον αιτημα γινει δεκτο απο την Τραπεζα, οι επομενες δοσεις
του δανειου, κατοπιν της περιοδου αναστολης θα εμφανιζονται προσαυξημενες και θα υπεχω
υποχρεωση εξοφλησης του ποσου αυτων συμφωνα με τα οριζομενα για την αποπληρωμη των δοσεων
στην αρχικη Συμβαση.

Ο / οι οι Αιτων (οντες)
Ημ/νια / Υπογραφη
.........................................

Παρεληφθη απο την Τραπεζα προς εξεταση
.................................................
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