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Αίτηση Ένταξης στο πρόγραμμα αναστολής δόσεων επιχειρηματικών 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 της οφειλέτριας 
επιχείρησης, πίστωση/δάνειο ύψους ευρώ ………… (€ ……….), το οποίο μας χορηγήθηκε, αναγνωρίζουμε 
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 δηλώνουμε στην Τράπεζά σας ότι για λόγους σχετικούς με τις ισχύουσες ακραίες 
συνθήκες εκδήλωσης της πανδημίας COVID-19, και δεδομένου ότι δραστηριοποιούμαστε σε κλάδο ο 
οποίος πλήττεται άμεσα από την παρούσα κρίση σύμφωνα με τους ισχύοντες Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας μας οι οποίοι περιλαμβάνονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και είναι οι 
κάτωθι: 

2.1. Σημειώστε κατάλληλα:  

ΚΑΔ Περιγραφή  

  

  

  

 

δεν δυνάμεθα να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις της από τη σύμβαση για εμπρόθεσμη καταβολή 
των χρεολυτικών δόσεων (κεφαλαίου) που αφορούν το διάστημα από 31/03/2020 έως 30/09/2020 κατά 
τη χρονική στιγμή υποβολής της παρούσας.  Συνεπεία των ανωτέρω αιτούμαστε προς την Τράπεζά σας 
την αναστολή των δόσεων κεφαλαίου που οφείλονται από την 31η/03/2020 μέχρι και την 30η/09/2020 
με:       (σημειώστε κατάλληλα) 

-           ταυτόχρονο επιμερισμό των υπό αναστολή ποσών, ισόποσα στο σύνολο των εναπομενόντων 
επόμενων δόσεων του δανείου και μέχρι την λήξη αυτού 

-   ισόχρονη παράταση της λήξεως του δανείου  

Αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να αποδώσουμε 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 αναγνωρίζουμε την υποχρέωση να 
προσκόμισης στην Τράπεζα των ακόλουθων κατά περίπτωση, δικαιολογητικών: 
3.1. Εκτύπωση ενεργών πρωτευόντων και δευτερευόντων ΚΑΔ από το Taxisnet  
3.2. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μου ζητηθεί από την Τράπεζα για την επίρρωση των προϋποθέσεων 

ένταξης στο παρόν πρόγραμμα αναστολής δόσεων   
4. Δηλώνουμε ανεπιφύλακτα ότι η επιχείρηση μας δε θα λάβει ουδεμία απόφαση ή θα προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα επιβάρυνε τα οικονομικά της στοιχεία ή θα απομείωνε την 
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περιουσιακή της κατάσταση ή θα αναλάμβανε αυξημένους κινδύνους και αδικαιολόγητες υποχρεώσεις, 
υπό τις παρούσες συνθήκες όπως, ενδεικτικά, επιστροφές κεφαλαίων προς τους μετόχους διανομή 
μερισμάτων εκτός νομοθετικής υποχρέωσης, αυξήσεις αμοιβών διοικητικών στελεχών, μείωση 
μετοχικού κεφαλαίου κ.α.  

5. Αναγνωρίζουμε ότι η επιχείρηση μας θα συνεχίζει να καταβάλει κατά τη διάρκεια της αναστολής δόσεων 
μόνο τους αντίστοιχους τόκους κεφαλαίου 

6. Αναγνωρίζουμε και δηλώνουμε ανεπιφύλακτα ότι όλες οι δηλώσεις, διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις στις 
οποίες έχουμε ήδη προβεί προς την Τράπεζα με την αρχική σύμβαση καθώς και αυτές στις οποίες 
προβαίνουμε δια της παρούσης αιτήσεως, είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.  

7. Αναγνωρίζουμε ότι η παρούσα αίτηση ΔΕΝ συνιστά νέα σύμβαση.  
8. Δηλώνουμε και αναγνωρίζουμε ότι παραμένουν σε ισχύ ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι όροι της αρχικής Σύμβασης 

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

9. Αναγνωρίζουμε ότι η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει το παρόν αίτημα μας εφόσον, κατόπιν της 
δικής της έρευνας και των προσκομιζόμενων στοιχείων, δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένταξης μας στο 
σχετικό πρόγραμμα αναστολής, κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός 
μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μας επιφέρει οποιαδήποτε ζημία και, συνακόλουθα, δεν μπορεί 
να αποτελέσει λόγο αποζημίωσης μας από οποιαδήποτε αιτία, με την παρούσα, δε, παραιτούμαστε 
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα και αξίωση.  

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

 
Ο / οι οι Αιτών (οντες) με βάση την εκπροσώπηση της επιχείρησης  

 

 
Ημ/νια / Υπογραφή 

 
 

………………………………….. 
 
 

 
Ημ/νια / Υπογραφή 

 
 

………………………………….. 
 

 
Παρελήφθη από την Τράπεζα προς εξέταση 

 
 
 

………………………………………….  
 

 


