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Αριθμός:       

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ – ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Στ             σήμερα την       /       /      , μεταξύ: 

 

Α) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «T.C. ZIRAAT BANKΑSI A.S.», που 

εδρεύει στην Τουρκία, στην πόλη Άγκυρα και στην οδό Doganbey Mahallesı, Ataturk Bulvarı, 

αριθμός 8, και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (οδός Ερμού αρ. 2, Αθήνα) και διατηρεί 

υποκαταστήματα στ       (     ), στην παρούσα δε αυτή εκπροσωπούμενης νόμιμα από τους 

κ.κ. 

α)       και  

β)      , 

αποκαλούμενης στη συνέχεια «Τράπεζα», 

 

Β) Του/Της κ.       του       , κατοίκου        , οδός        , αρ.       , κατόχου του Δελτίου 

Ταυτότητος / Διαβατηρίου με αριθμό        / ημερομηνία έκδοσης       / Αρχή Έκδοσης 

      , και με ΑΦΜ       / ΔΟΥ             

αποκαλούμεν      στη συνέχεια «Καταθέτης – Πιστούχος», 

 

Γ) Του/Της κ.       του       , κατοίκου        , οδός        , αρ.       , κατόχου του Δελτίου 

Ταυτότητος / Διαβατηρίου με αριθμό        / ημερομηνία έκδοσης       / Αρχή Έκδοσης 

     , και με ΑΦΜ       / ΔΟΥ             

αποκαλούμεν      στη συνέχεια «Εγγυητής»,   

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής: 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

2.1 Η Τράπεζα, μετά από αίτηση του Καταθέτη - Πιστούχου, άνοιξε τον υπ’αριθμό       τρεχούμενο 

λογαριασμό καταθέσεων στο όνομα τ           . 
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2.2 Ο ανωτέρω λογαριασμός θα διέπεται από τις περί αυτού σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος και τις εκάστοτε 

ισχύουσες αποφάσεις των Νομισματικών και άλλων αρμοδίων Αρχών, των οποίων ο Καταθέτης - 

Πιστούχος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ρητά τους όρους τους. 

2.3 Η Τράπεζα, με την παρούσα σύμβαση, χορηγεί στον Καταθέτη - Πιστούχο το δικαίωμα 

δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου στον ως άνω τρεχούμενο λογαριασμό κατάθεσης μέχρι του 

ποσού ΕΥΡΩ      (     ) κατ’ανώτατο όριο. 

2.4 Η Τράπεζα, από τον ως άνω τρεχούμενο λογαριασμό και σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραπάνω αποφάσεων, δικαιούται να ενεργεί πληρωμές προς τρίτους για λογαριασμό του 

Καταθέτη - Πιστούχου, μετά από σχετικές, ειδικές και σαφείς εντολές του Καταθέτη - Πιστούχου, 

που μπορεί να είναι πάγιες ή να δίδονται κατά περίπτωση, καθώς και επιταγών έκδοσης του 

Καταθέτη - Πιστούχου που σύρονται επί του λογαριασμού αυτού, έστω και αν δεν υπάρχει κατά 

το χρόνο της εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή ανάλογο πιστωτικό υπόλοιπο στον 

λογαριασμό, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι του ως άνω συμφωνηθέντος ύψους χρεωστικού 

υπολοίπου. 

 

3. ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

3.1 Το χρεωστικό υπόλοιπο που θα δημιουργείται εντός του κατά τα ανωτέρω συμφωνημένου 

χρεωστικού ορίου θα βαρύνεται με το εκάστοτε σταθερό επιτόκιο καταναλωτικής πίστης της 

Τράπεζας πλέον περιθωρίου       ποσοστιαίων μονάδων, ήτοι σήμερα      %. 

3.2 Ο Καταθέτης – Πιστούχος υποχρεούται να καταβάλλει όλες τις εκάστοτε ισχύουσες εισφορές, 

ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά, την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,6% ετησίως).  

3.3 Σε περίπτωση μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του επιτοκίου, το νέο επιτόκιο συμφωνείται ότι 

θα ισχύει από την ημέρα που θα ορίζει με απόφασή της η Τράπεζα, ο δε Καταθέτης - Πιστούχος 

θα λάβει σχετική γνώση για τη μεταβολή αυτή από την Τράπεζα, είτε μέσω δημοσίευσης της 

απόφασης αυτής σε δύο Αθηναϊκές Εφημερίδες, για την οποία δημοσίευση θα μεριμνήσει η 

Τράπεζα, είτε με έγγραφη ειδοποίηση της Τράπεζας προς τον ίδιο. Αν ο Καταθέτης - Πιστούχος 

μέσα σε περίοδο τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση διαφωνήσει με το νέο επιτόκιο και 

δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και να 

εξοφλήσει άμεσα το υπόλοιπο της οφειλής του. 

3.4 Η Τράπεζα δικαιούται να αναπροσαρμόζει το περιθώριο μετά από έγγραφη ενημέρωση του 

Καταθέτη – Πιστούχου και την υπογραφή σχετικής πρόσθετης πράξης ανάμεσά τους. Στην 

περίπτωση, κατά την οποίαν ο Καταθέτης - Πιστούχος διαφωνήσει ως προς το ύψος του 
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περιθωρίου και δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία ανάμεσά τους, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να 

καταγγείλει την σύμβαση και να ζητήσει την άμεση εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου. 

 

 

 

4 ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ – ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ 

4.1 Τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο, πλέον του ως άνω συμφωνημένου ανωτάτου ορίου υπερανάληψης, 

θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και άμεσα απαιτητό και επ’αυτού θα οφείλονται τόκοι 

υπερημερίας, υπολογιζόμενοι με το εκάστοτε ανώτατο σε ισχύ επιτόκιο υπερημερίας. Ο 

Καταθέτης - Πιστούχος, εκτός από τους τόκους υπερημερίας, οφείλει τόκους επ’αυτών, από την 

πρώτη ημέρα καθυστέρησης, οι οποίοι προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2601/1998, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 112 Εισ. Νόμου του Αστικού Κώδικα 

4.2 Ο λογαριασμός θα κλείεται περιοδικά, κατ’ άρθρο 112 του Εισ. Νόμου του Αστικού Κώδικα, ανά 

τρίμηνο, ήτοι την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου, την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε έτους, οπότε θα λογίζεται και πρέπει να πληρώνονται από τον Καταθέτη - Πιστούχο οι 

δεδουλευμένοι τόκοι και η οφειλόμενη προμήθεια. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα 

μονομερούς μεταβολής των παραπάνω ημερομηνιών με έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του 

Καταθέτη - Πιστούχου. Κάθε μία από τις ημερομηνίες αυτές είναι δήλη ημέρα κατά την έννοια 

και με τις συνέπειες του νόμου.  

 

5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

5.1 Αν ο Καταθέτης - Πιστούχος εκδώσει επιταγές με χρέωση του ως άνω λογαριασμού του καθ’ 

υπέρβαση του συμφωνηθέντος ανωτάτου ορίου χρεωστικού υπολοίπου του ή χρησιμοποιήσει 

τον λογαριασμό του για εμπορικούς σκοπούς ή τηρεί περισσότερους από τους επιτρεπόμενους 

λογαριασμούς στο τραπεζικό σύστημα, θα επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται από τις 

προαναφερθείσες αποφάσεις της Ε.Τ..Π.Θ., καθώς και τις εκάστοτε διατάξεις των Αρμόδιων 

Αρχών. 

5.2 Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να προβεί στη  μείωση του παραπάνω ορίου χρεωστικού υπολοίπου 

ή να παύσει να πληρώνει τις επ’ αυτού συρόμενες επιταγές εκδόσεως του Καταθέτη - Πιστούχου 

ή να παύσει να προβαίνει σε καταβολές σε τρίτους για λογαριασμό του Καταθέτη – Πιστούχου 

σύμφωνα με τις δικές του σχετικές, ειδικές και σαφείς εντολές, ή ακόμη και να κλείσει τελείως 

τον ως άνω λογαριασμό, μετά από σχετική ειδοποίηση του Καταθέτη – Πιστούχου το αργότερο 

δέκα (10) ημέρες πριν. 
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6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΤΗ – ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ 

6.1 Ο Καταθέτης – Πιστούχος υποχρεούται να εξοφλήσει άμεσα το χρεωστικό του υπόλοιπο, όταν 

εγγράφως κληθεί από την Τράπεζα γι’αυτό. 

6.2 Ο Καταθέτης - Πιστούχος οφείλει εντός ενός (1) έτους από την έναρξη χρήσης του ορίου 

υπερανάληψης, ήτοι της ως άνω πίστωσης, να καταβάλει στην Τράπεζα το χρησιμοποιηθέν όριο 

υπερανάληψης τουλάχιστον μία φορά, διαφορετικά η Τράπεζα θα μπορεί να κλείσει τελείως τον 

ως άνω λογαριασμό. 

6.3 Περισσότεροι του ενός συνδικαιούχοι του λογαριασμού, ήτοι περισσότεροι Καταθέτες – 

Πιστούχοι, ευθύνονται έναντι της Τράπεζας για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

παρούσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος. 

6.4 Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις πληρωμής τρίτων για λογαριασμό του 

Καταθέτη – Πιστούχου κατόπιν δικών του εντολών ή επιταγών που έχουν πλαστογραφηθεί, 

απωλεσθεί ή κλαπεί, εκτός αν οι υπάλληλοι, οι βοηθοί εκπλήρωσης, οι προστηθέντες ή/και τα 

όργανά της ενήργησαν με δόλο. 

 

7 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

7.1 Η Τράπεζα δύναται να τηρεί για τον τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων έναν ή περισσότερους 

λογαριασμούς κατά το λογιστικό σύστημά της, στον/στους οποίον/-ους θα καταχωρούνται όλες 

οι κινήσεις του (αναλήψεις, καταθέσεις, τόκοι, έξοδα, κ.λπ.). 

7.2 Ο Καταθέτης - Πιστούχος αναγνωρίζει από τώρα ότι η οφειλή που προκύπτει από τον/τους 

λογαριασμό/-ούς αυτόν/-ούς αποδεικνύεται από τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων της 

Τράπεζας ή από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία της Τράπεζας που εμφανίζουν τις χρεοπιστώσεις, 

την κίνηση του/των λογαριασμού/-ών από την έναρξή τους και το υπόλοιπό του/τους. Ρητά 

συμφωνείται ότι τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων της Τράπεζας ή τα οποιαδήποτε 

άλλα στοιχεία της Τράπεζας που εμφανίζουν χρεοπιστώσεις, την κίνηση του/των λογαριασμού/-

ών και το υπόλοιπο αυτού/-ών, αποτελούν πλήρη απόδειξη της απαίτησης της Τράπεζας κατά 

του Καταθέτη - Πιστούχου, προκύπτουσα από ιδιωτικό έγγραφο  πρόσφορο για την έκδοση 

διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 Κ.Πολ.Δ.), επιτρεπόμενης ανταποδείξεως. 

 

8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ 

8.1 Ο Καταθέτης - Πιστούχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στη Τράπεζα κάθε μεταβολή 

της δηλουμένης στην αρχή του παρόντος διεύθυνσης κατοικίας/έδρας του. Κάθε επίδοση 

οποιουδήποτε εγγράφου, εξωδίκου ή δικαστικού, που σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση, 
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μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η επιταγή προς πληρωμή και οποιοδήποτε 

άλλο σχετίζεται με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, ενεργείται κατά την κρίση της 

Τράπεζας, είτε απευθείας προς τον Καταθέτη – Πιστούχο στην ως άνω δηλούμενη διεύθυνση της 

κατοικίας/έδρας του, 

είτε προς τ      

κάτοικο      οδός       αριθμ.       

είτε προς τ      

κάτοικο     οδός     αριθμ.       

τους οποίους ο Καταθέτης – Πιστούχος ορίζει με την παρούσα Αντικλήτους, σύμφωνα με το 

άρθρο 142 παραγρ. 4 του Κ.Πολ.Δ. Ρητά δε δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι η επίδοση είναι 

νόμιμη και έγκυρη εφόσον γίνει σε έναν από αυτούς, της Τράπεζας έχουσας το δικαίωμα και όχι 

την υποχρέωση να επιδώσει σε έναν εκ των Αντικλήτων. Αν δεν βρεθεί κανείς εκ των Αντικλήτων 

στην ως άνω δηλούμενη διεύθυνσή του, η Τράπεζα δεν έχει καμία υποχρέωση να ερευνήσει για 

τυχόν άλλη διεύθυνσή του, αλλά θα προβαίνει νομίμως και εγκύρως σε επίδοση του επιδοτέου 

εγγράφου με θυροκόλληση στην ως άνω δηλούμενη διεύθυνσή του ή με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο της παρέχει ο Κ.Πολ.Δ. Η τυχόν ανάκληση ή παραίτηση των διοριζομένων ως άνω 

Αντικλήτων, για να έχει αποτελέσματα έναντι της Τράπεζας, πρέπει να κοινοποιείται στην 

Τράπεζα και συγχρόνως να αναφέρεται στην κοινοποίηση απαραίτητα ο διορισμός άλλου ή 

άλλων Αντικλήτων στην ίδια πόλη και με ακριβή αναγραφή της διευθύνσεώς τους. Τα ίδια 

ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διευθύνσεως του/των Αντικλήτων σε σχέση με τη 

διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην παρούσα σύμβαση ή με μεταγενέστερο έγγραφο διορισμού 

αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο Καταθέτης - Πιστούχος και ο Εγγυητής ορίζονται με την παρούσα 

αμοιβαίως Αντίκλητοι, ήτοι ο ένας Αντίκλητος του άλλου, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 

9 ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

9.1 Ο Εγγυητής εγγυάται ανεπιφύλακτα προς την Τράπεζα και υπέρ του Καταθέτη - Πιστούχου 

για την τήρηση των όρων της σύμβασης αυτής, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, για την 

εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου αυτής της σύμβασης, 

κατά κεφάλαιο, κάθε μορφής τόκους (συμβατικούς, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), 

προμήθειες, περιθώριο και εν γένει επιβαρύνσεις, φόρους, τέλη, εισφορές και έξοδα κάθε 

μορφής και αιτίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και των εξόδων της 

αναγκαστικής εκτέλεσης κλπ., και γενικά για την εκπλήρωση από τον Καταθέτη - Πιστούχο 

(πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει με την παρούσα σύμβαση, 

ενεχόμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μετ' αυτού και ως αυτοφειλέτης. Ο Εγγυητής 
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ευθύνεται ανεξάρτητα από το νομότυπο της υποχρεώσεως που έχει αναλάβει ο Καταθέτης - 

Πιστούχος και ειδικά ανεξάρτητα από ελαττώματα σχετικά με την εκπροσώπησή του και 

ανεξάρτητα από οποιασδήποτε άλλης μορφής ασφάλεια. 

9 9.2 Ο Εγγυητής δηλώνει ότι παραιτείται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμά του 

να αρνηθεί καταβολή μέχρι να επιχειρηθεί άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση κατά του Καταθέτη - 

Πιστούχου (ένσταση δίζησης κατ’ άρθρο 855 Α.Κ.) και του δικαιώματος να προτείνει κατά το 

άρθρο 853 Α.Κ. τις τυχόν προσωποπαγείς ή μη ενστάσεις του Καταθέτη - Πιστούχου κατά της 

Τράπεζας και γενικά παραιτείται των ενστάσεων που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 856, 

862, 863, 866, 867 και 868 του Α.Κ., το περιεχόμενο και τη σημασία των οποίων γνωρίζει καλώς, 

καθώς και κάθε άλλης ενστάσεώς του κατά της Τράπεζας. Ο Εγγυητής υποχρεούται να καταβάλει 

αμέσως και ανεπιφύλακτα κάθε οφειλή του Καταθέτη - Πιστούχου προς την Τράπεζα εκ του 

οριστικού καταλοίπου κατά κεφάλαιο, τόκους, συμβατικούς και υπερημερίας, τόκους επί τόκων 

και γενικά τα έξοδα και μέχρι την πλήρη εξόφληση της Τράπεζας. Ο Εγγυητής, ακόμα και αν 

ικανοποίησε την Τράπεζα εν μέρει, δεν έχει δικαίωμα αναγωγής και δεν υποκαθίσταται στα 

δικαιώματα της Τράπεζας έναντι του Καταθέτη - Πιστούχου και των λοιπών Εγγυητών μέχρι την 

πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε απαίτησης της Τράπεζας κατά του Καταθέτη - Πιστούχου. 

10 9.3 Τυχόν απόσβεση της κύριας οφειλής χωρίς ικανοποίηση της Τράπεζας (αρθρ. 864 Α.Κ.) 

συμφωνείται ότι δεν αποτελεί λόγο ελευθέρωσης του Εγγυητή. 

11 9.4 Ο Εγγυητής δηλώνει επίσης ανεπιφύλακτα και: 

12 α) Ότι αποδέχεται από τώρα την τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, όπως την 

εφάπαξ ή διαδοχική αύξηση ή περιορισμό του ορίου υπερανάληψης σε οποιοδήποτε ποσό, την 

παράταση ή την σύντμηση της προθεσμίας εξόφλησης του χρέους, τον συμβιβασμό, την 

συνομολόγηση ειδικών επιτοκίων και όρων αποπληρωμής, την ανανέωση του χρέους, την 

αναγνώριση του καταλοίπου του/των λογαριασμού/-ών από τον Καταθέτη - Πιστούχο 

οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο κι αν γίνονται, χωρίς να είναι αναγκαία η σύμπραξή 

του ή η συναίνεσή του, της ευθύνης του διατηρούμενης ακέραιης.  

13 β) Ότι περισσότεροι Εγγυητές ευθύνονται αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι 

της Τράπεζας, ακόμα και αν ο καθένας εγγυήθηκε χωριστά το χρέος και δεν το ανέλαβαν από 

κοινού. Καθένας από τους Εγγυητές ευθύνεται για το ποσό για το οποίο εγγυήθηκε, ανεξάρτητα 

από  καταβολές άλλων Εγγυητών ή του Καταθέτη - Πιστούχου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφληση κάθε απαίτησης της Τράπεζας κατά του Καταθέτη - Πιστούχου. 

14 γ) Ότι κάθε αναγνώριση της οφειλής ή αφηρημένη υπόσχεση του χρέους που θα γίνεται στο 

μέλλον από τον Καταθέτη - Πιστούχο, κατά τα άρθρα 873 και 874 του Α.Κ., υποχρεώνει και 

δεσμεύει και αυτόν μέχρι του ποσού για το οποίο έχει εγγυηθεί, πλέον τόκων, ανατοκισμών και 
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λοιπών επιβαρύνσεων, ανεξάρτητα αν το ποσό της αναγνώρισης αποτελεί υπόλοιπο από τη 

σύμβαση, στην οποία συνεβλήθη, ή και από τυχόν αυξητικές συμβάσεις, στις οποίες δεν έχει 

συμβληθεί.  

15 δ) Ότι η Τράπεζα δύναται κατά την κρίση της να συμφωνεί με τον Καταθέτη - Πιστούχο, χωρίς τη 

συναίνεση του Εγγυητή, ρύθμιση της οφειλής από τη σύμβαση αυτή και των τυχόν αυξητικών 

της για τμηματική καταβολή και αποδέχεται ότι η ευθύνη του έναντι της Τράπεζας διατηρείται 

στο ακέραιο. 

16 9.5 Σε περίπτωση ανανέωσης, η ευθύνη του Εγγυητή και τα τυχόν ενέχυρα ή εμπράγματες 

ασφάλειες της παλαιάς από τη σύμβαση αυτή ενοχής διατηρούνται αυτοδίκαια υπέρ της νέας, 

παραιτούμενος από κάθε ένσταση που πηγάζει από το άρθρο 439 του Α.Κ.  

17 9.6 Αν το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που συμβλήθησαν στην παρούσα για λογαριασμό του 

Καταθέτη - Πιστούχου δεν έχουν, ολικά ή μερικά, την σχετική εξουσία να αντιπροσωπεύουν και 

να εκπροσωπούν τον Καταθέτη - Πιστούχο, η παρούσα εγγύηση θα ισχύει με τους ίδιους όρους 

υπέρ των φυσικών αυτών προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 231 του Α.Κ., υπέχουν 

προσωπική ευθύνη έναντι της Τράπεζας, αν δεν έχουν εξουσία να αντιπροσωπεύουν και να 

εκπροσωπούν τον Καταθέτη - Πιστούχο. 

18 9.7 Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Εγγυητή για ενδεχόμενα πταίσματα (εκτός 

από δόλο) των υπαλλήλων, των βοηθών εκπλήρωσης, των προστηθέντων ή/και των οργάνων 

της. Ειδικότερα, ο Εγγυητής σε καμία περίπτωση δεν θα ελευθερώνεται εάν, από οποιαδήποτε 

ενέργεια ή πταίσμα (εκτός από δόλο) των υπαλλήλων, των βοηθών εκπλήρωσης, των 

προστηθέντων ή/και των οργάνων της Τράπεζας, έγινε, ολικά ή μερικά, αδύνατη η αποπληρωμή 

προς την Τράπεζα από τον Καταθέτη - Πιστούχο των ποσών που οφείλονται σε αυτήν σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

19 9.8 Όσα παραπάνω αναφέρονται για έναν Εγγυητή ισχύουν και για περισσότερους και 

αντίστροφα.  

20 9.9 Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και προβλέψεις του όρου 8 της παρούσας, ο Εγγυητής ορίζει 

Αντίκλητους , σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ., είτε τον ………………….., κάτοικο 

…………………………… είτε τον …………………………………., κάτοικο ……………………… 

 

10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Ο Καταθέτης - Πιστούχος και ο Εγγυητής παραιτούνται κάθε δικαιώματος που απορρέει από τα 

άρθρα 422 και 423 του Α.Κ. και εξουσιοδοτούν ανέκκλητα την Τράπεζα να χρεώνει με 

οποιοδήποτε ποσό οφείλεται κατά τη σύμβαση αυτή ληξιπρόθεσμα οποιοδήποτε λογαριασμό 

τους στην Τράπεζα, η οποία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα μονομερούς συμψηφισμού 
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οποιουδήποτε ως άνω ποσού προς οποιαδήποτε ανταπαίτηση του Καταθέτη - Πιστούχου ή του 

Εγγυητή έναντι της Τράπεζας από οποιαδήποτε αιτία. Έτσι, η Τράπεζα, την οποία ο Καταθέτης - 

Πιστούχος και ο Εγγυητής εξουσιοδοτούν ανέκκλητα προς τούτο, δικαιούται να συμψηφίζει με 

την απαίτησή της από την παρούσα σύμβαση και τον/τους σε σχέση με αυτήν λειτουργούντα/-ες 

λογαριασμό/-ούς οποιοδήποτε ποσό τυχόν οφείλει στον Καταθέτη - Πιστούχο ή τον Εγγυητή από 

οποιαδήποτε αιτία, έστω και αν η αντίστοιχη απαίτηση του Καταθέτη - Πιστούχου ή του Εγγυητή 

κατ’ αυτής δεν έχει ακόμα καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, όπως, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, από καταθέσεις κάθε είδους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις 

Ταμιευτηρίου, εμβάσματα, εντολές τρίτων, γραμμάτια και πάσης φύσεως αξιόγραφα και 

πιστωτικούς τίτλους που παραδόθηκαν σε αυτήν προς είσπραξη κλπ. Η Τράπεζα, όμως, σε καμία 

περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένη να ενασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της συμψηφισμού, είτε 

συμβατικού είτε νόμιμου. 

 

11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

11.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν.Δ. 

της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών». 

      11.2 Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, για κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση και 

τις πάσης φύσεως πρόσθετες σ’ αυτήν πράξεις και εξασφαλίσεις, δικαιοδοσία θα έχουν τα 

Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπο αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του τόπου κατάρτισης της 

σύμβασης και της       Αθήνας. 

 

      12 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

12.1 Όλες οι αιτήσεις και γνωστοποιήσεις του Καταθέτη - Πιστούχου προς την Τράπεζα θα 

γίνονται εγγράφως. 

12.2 Όλες οι δηλώσεις και αναγνωρίσεις του Καταθέτη - Πιστούχου δεσμεύουν στο ίδιο μέτρο 

και τον Εγγυητή. 

12.3 Οι όροι της παρούσας, τους οποίους συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν οι εδώ 

συμβαλλόμενοι, είναι όλοι ουσιώδεις, μπορούν δε να τροποποιηθούν μόνον εγγράφως. 

12.4 Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου 

κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και αυτού του όρκου. 

12.5 
Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει τα νόμιμα ή 

συμβατικά δικαιώματά της δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτησή της από τα δικαιώματά 

της αυτά, τα οποία δύναται να ασκεί οποτεδήποτε.   



 

ZBAgr08_07.13 

 

13. Ο Καταθέτης - Πιστούχος και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν πλήρως από τα 

στελέχη της Τράπεζας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

παρούσα σύμβαση, καθώς και για τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας, τους οποίους 

και αποδέχονται πλήρως και συμφωνείται ότι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την παρούσα. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού μελετήθηκε, 

υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους στο τέλος κάθε φύλλου και αμέσως μετά την τελευταία 

σειρά, κάτω από τη σχετική ένδειξη για τον καθένα, σε ……………………………. (….) όμοια 

πρωτότυπα, από τα οποία έλαβε δύο (2) η Τράπεζα και από ένα (1) ο Καταθέτης - Πιστούχος και 

κάθε Εγγυητής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ           Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ - ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

«T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.» 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

Η κάτωθι Δήλωση Συγκατάθεσης αποτελεί μέρος της σύμβασης δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου σε 

τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων με αριθμό ...................................  

 

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Αλαμάνας αρ. 

2, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι (τηλ. 210-36-76-700), τηρεί διατραπεζικό αρχείο δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από 

δάνεια και πιστώσεις προς φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €5,0 

εκατ., ανεξαρτήτως νομικής μορφής, το οποίο έχει σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση 

των συναλλαγών και ειδικότερα τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας αυτών.  

 

Πηγή των  δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία είναι και οι 

μόνοι (με εξαίρεση συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου) αποδέκτες των τηρούμενων δεδομένων. 
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Ο χρόνος τήρησης των καταχωρούμενων δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο είναι πέντε (5) έτη, κάθε δε 

υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο αυτό και αντίρρησης, σύμφωνα με το 

Νόμο 2472/1997. Το δικαίωμα αντίρρησης ως προς την μετάδοση των δεδομένων του αρχείου προς 

τους ανωτέρω αποδέκτες ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται είτε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., είτε στην 

Τράπεζα που τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οπότε γίνεται σχετική καταχώρηση στο αρχείο. 

 

Εφόσον δεν σημειώνεται η αρνητική επιλογή στο τέλος του κειμένου αυτού, συναινώ ανεπιφύλακτα και 

επιτρέπω την πρόσβαση στο παραπάνω αρχείο και την αναζήτηση δεδομένων που έχουν νόμιμα 

καταχωρηθεί σε αυτό και με αφορούν. 

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ 

 

Η ανωτέρω συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση στην Τράπεζα 

 

 

 

Έλαβα Γνώση 

 

 

............................... 

Ο Πελάτης 

 

 


