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Αίτηση Ένταξης στο πρόγραμμα αναστολής δόσεων ενήμερων στεγαστικών και 
καταναλωτικών δανείων  της T.C. Ziraat Bankasi A.S. στα πλαίσια των επιπτώσεων  

του ιού COVID-19 και του Moratorium πληρωμών.  
 

Προς Κατάστημα___________________   Ημερομηνία          ...........………., …..…/…..…/…..…        
 
1. Σχετικά με την υπ’ αριθμ. ……….../…..-…..-……… Σύμβαση, όπως αυτή ισχύει  σήμερα με τις εν τω 

μεταξύ  συμφωνίες, δυνάμει της οποίας συνομολογήθηκε μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «T.C. Ziraat Bankasi A.S. Athens Central Branch ως δανείστριας, και του οφειλέτη, 
πίστωση/δάνειο ύψους ευρώ ………… (€ ……….), το οποίο μου χορηγήθηκε, αναγνωρίζω ότι υφίσταται, 
σήμερα, οφειλή που αναλύεται ως εξής: 

 
Άληκτο κεφάλαιο ίσο με ..... ευρώ (€ .....), πλέον τόκων από την .../.../..... . ποσό ..... ευρώ (€ .....)  
 

Η ως άνω οφειλή είναι ενήμερη ή με οφειλές δόσεων ως 90 ημέρες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 
 

2. Με την παρούσα δηλώνω στην Τράπεζά σας ότι για λόγους σχετικούς με τις ισχύουσες ακραίες 
συνθήκες εκδήλωσης της πανδημίας COVID-19, και δεδομένου ότι δραστηριοποιούμαι σε κλάδο ο 
οποίος πλήττεται άμεσα από την παρούσα κρίση ως κατωτέρω: 

2.1. Σημειώστε κατάλληλα:  

Ελεύθερος Επαγγελματίας με ΚΑΔ πλητόμμενο όπως προκύπτει από τις εκάστοτε αποφάσεις 
ΑΑΔΕ  

 

Δανειολήπτης μη υπαγόμενος στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή του Ν.4605/2019 πριν την 
παρούσα αίτηση  

 

Φυσικό πρόσωπο / Ιδιωτικός Υπάλληλος σε Αναστολή Σύμβασης ή / και δικαιούχος του 
επιδόματος των 800€  

 

Ένα μέλος της οικογένειας έχει πληγεί ως ανωτέρω και επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα 
αποπληρωμής   

 

 

δεν δύναμαι να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις της από τη σύμβαση για εμπρόθεσμη καταβολή των 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων που αφορούν το διάστημα από 31/03/2020 έως 30/06/2020 κατά τη χρονική 
στιγμή υποβολής της παρούσας.  Συνεπεία των ανωτέρω αιτούμαι προς την Τράπεζά σας την αναστολή 
των δόσεων που οφείλονται από την 31η/03/2020 μέχρι και την 30η/06/2020 με ταυτόχρονο επιμερισμό 
των υπό αναστολή ποσών, ισόποσα στο σύνολο των επόμενων δόσεων του δανείου, κατά κεφάλαιο και 
τόκους έως την λήξη αυτού, αναγνωρίζοντας τις επιπρόσθετες επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η 
κεφαλαιοποίηση του ποσού των δόσεων που αφορά τους τόκους. Αναλαμβάνω δε την υποχρέωση να 
αποδώσω στην Τράπεζά σας το ανεξόφλητο κεφάλαιο σύμφωνα με το νέο συνημμένο στην παρούσα, 
Παράρτημα.   

3. Για την τεκμηρίωση των επιλεχθέντων στο παραπάνω σημείο 2.1 αναγνωρίζω ότι έχω την υποχρέωση 
να προσκομίσω τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 
3.1. Εκτύπωση ενεργών πρωτευόντων και δευτερευόντων ΚΑΔ από το Taxisnet  
3.2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή του Ν.4605/2019  
3.3. Εκτύπωση από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με την αναστολή σύμβασης και το δικαίωμα μου σε 

ειδικής αποζημίωσης  
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3.4. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μου ζητηθεί από την Τράπεζα για την επίρρωση των προϋποθέσεων 
ένταξης στο παρόν πρόγραμμα αναστολής δόσεων   

4. Ως Οφειλέτης αναγνωρίζω και δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι όλες οι δηλώσεις, διαβεβαιώσεις και 
δεσμεύσεις στις οποίες έχω ήδη προβεί προς την Τράπεζά με την αρχική σύμβαση καθώς και αυτές στις 
οποίες προβαίνω δια της παρούσης αιτήσεως,  είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.  

5. Ως Οφειλέτης αναγνωρίζω ότι η παρούσα αίτηση ΔΕΝ συνιστά νέα σύμβαση  
6. Ως Οφειλέτης δηλώνω και αναγνωρίζω ότι παραμένουν σε ισχύ ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι όροι της αρχικής 

Σύμβασης με αριθμό__________, καθώς και ΟΛΕΣ οι χορηγηθείσες ασφάλειες και εγγυήσεις 
(προσημειώσεις υποθηκών κλπ.) 

7. Ως οφειλέτης αναγνωρίζω ότι Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση μου εφόσον, κατόπιν 
της δικής της έρευνας και των προσκομιζόμενων στοιχείων δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένταξης μου 
στο σχετικό πρόγραμμα, κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός μου 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μου επιφέρει οποιαδήποτε ζημία και, συνακόλουθα, δεν μπορεί να 
αποτελέσει λόγο αποζημίωσής μου από οποιαδήποτε αιτία, με την παρούσα, δε, παραιτούμαι 
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα και αξίωση.   

8. Ως οφειλέτης αναγνωρίζω ότι, εφόσον το παρόν αίτημα γίνει δεκτό από την Τράπεζα, οι επόμενες δόσεις 
του δανείου, κατόπιν της περιόδου αναστολής θα εμφανίζονται προσαυξημένες και θα υπέχω 
υποχρέωση εξόφλησης του ποσού αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα για την αποπληρωμή των δόσεων 
στην αρχική Σύμβαση.  

 
Ο / οι οι Αιτών (οντες) 

 
Ημ/νια / Υπογραφή 

 
 

………………………………….. 
 
 
 

Παρελήφθη από την Τράπεζα προς εξέταση 
 
 
 

………………………………………….  
 

 


