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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ESIS) 

Προ-συμβατική ενημέρωση της ΚΥΑ Ζ1−699/2010 
 

Στοιχεία Ταυτότητας και Στοιχεία Επικοινωνίας του Πιστωτικού Φορέα 
Πιστωτικός φορέας: T.C. Ziraat Bankasi A.S., Ερμού 2, Αθήνα, τ.κ. 105 63  
Επικοινωνία: Τηλ. 210 3223038, FAX: 210 3221796, E-mail: athens@ziraatbank.com.tr 

 
Περιγραφή των Βασικών Χαρακτηριστικών του Πιστωτικού Προϊόντος 

Τύπος πίστωσης: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 
Συνολικό ποσό της πίστωσης : _________ ΕΥΡΩ 
Όροι που διέπουν την ανάληψη: ΕΦΑΠΑΞ 
Διάρκεια της σύμβασης πίστωσης: ___ ΜΗΝΕΣ 
Δόσεις καταναλωτικού δανείου: Η εξόφληση του δανείου πραγματοποιείται με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές 
δόσεις. To ποσό κάθε δόσης θα παραμείνει σταθερό για όλη την διάρκεια του Δανείου, μόνο εφόσον έχει 
συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επέτειο της ημέρας της εκταμίευσης του δανείου, 
του αμέσως επόμενου μήνα. Το ύψος κάθε δόσης αναγράφεται στο επισυναπτόμενο δοσολόγιο. Εάν συμφωνηθεί 
περίοδος χάριτος, αυτή είναι έντοκη και οι τόκοι που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, είτε κεφαλοποιούνται 
προστιθέμενοι στο ποσό του Δανείου κατά τη λήξη της και εξοφλούνται μαζί με αυτό, είτε εξοφλούνται μόνο αυτοί με 
μηνιαίες καταβολές  (τοκοπληρωμή), είτε εξοφλούνται στο σύνολό τους μαζί με την πρώτη δόση μετά το τέλος της 
περιόδου χάριτος. 
Συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί: _______ ΕΥΡΩ 
Εγγυήσεις: Ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα ή/και φερεγγυότητά σας, είναι πιθανόν να ζητηθούν προσωπικές 
εγγυήσεις ή/και άλλες εξασφαλίσεις από την T.C. Ziraat Bankasi A.S. 

Κόστος της Πίστωσης 
Επιτόκιο:  :  _______% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75).  
Εισφορά του Ν.128/75 : Σήμερα 0,60% 
Η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλει το εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο μέχρι του ύψους της μεταβολής του 
επιτοκίου αναφοράς (ΕΚΤ). 
Συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ): _________ % 
Συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόστος ασφάλισης: Να 
συμπληρωθεί εφόσον είναι εκ των προτέρων γνωστό 
Πρόκειται για το συνολικό κόστος που εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό της συνολικής πίστωσης και σας βοηθάει να 
συγκρίνετε διαφορετικές προσφορές. Ο υπολογισμός του ΣΕΠΠΕ γίνεται με τις εξής παραδοχές:α. Η σύμβαση 
πίστωσης θα ισχύσει για όλη την συμφωνηθείσα διάρκεια.β. Ο οφειλέτης εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του. 
Παράδειγμα: ΣΕΠΠΕ 13,86% για δάνειο Ευρώ 15.000, ονομαστικό επιτόκιο 12,95%, διάρκειας 120 μηνών και έξοδα 
επεξεγασίας αιτήματος Ευρώ 180 (συμπεριλαμβάνεται εισφορά Ν.128/75 0,60%). 
Ρητά σημειώνεται ότι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (ΣΕΠΠΕ) και τα ποσά καταβολής 
αναφέρονται μόνο χάριν παραδείγματος και ισχύουν μόνο εφόσον συντρέξουν οι σημειούμενες προϋποθέσεις. 
Ασφάλιση δανείου: Προαιρετική ασφάλεια αποπληρωμής του δανείου σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ολικής 
ανικανότητας. Έξοδα Ασφάλισης. 
Υποχρέωση τήρησης καταθετικού λογαριασμού: Απαιτείται η τήρηση καταθετικού λογαριασμού για την πίστωση του 
ποσού του δανείου και την καταβολή των εξόδων και των μηνιαίων δόσεων. 
Έξοδα επεξεργασίας αιτήματος: 0,00 ΕΥΡΩ 
Καθυστέρηση Καταβολής: Επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής (Επιτόκιο υπερημερίας, έξοδα 
ειδοποίησης και  παρακολούθησης της καθυστέρησης) και καταγγελία :Ανώτατο Επιτόκιο υπερημερίας (σήμερα 2,50 
%), πλέον του εκάστοτε εφαρμοζόμενου συμβατικού επιτοκίου, πλέον εισφοράς Ν.128/75 σήμερα  0,60 %.  
Έξοδα ειδοποίησης και  παρακολούθησης της καθυστέρησης: Ευρώ 0 
Η καθυστέρηση εξοφλήσεως οποιασδήποτε δόσης του Δανείου ή μέρους αυτής, στην έννοια της οποίας εμπίπτει και 
οποιοδήποτε άλλο ποσό οφείλεται ληξιπρόθεσμα με βάση την σύμβαση, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) 
ημερολογιακών ημερών, παρέχει στην T.C. Ziraat Bankasi A.S. το δικαίωμα καταγγελίας με έγγραφη δήλωση. Η 
καθυστέρηση ή/και παράλειψη καταβολής ενδέχεται να καταστήσει δυσχερή τυχόν μελλοντικό σας δανεισμό. 
Προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν τα ανωτέρω έξοδα : Η T.C. Ziraat Bankasi A.S. 
δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους της συμβάσεως μόνο για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται μόνο 
μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της σε σας, με απλή επιστολή στη διεύθυνσή σας και 
δικαιούστε, σε περίπτωση μη αποδοχής της τροποποίησης να καταγγείλετε εγγράφως τη σύμβαση αποπληρώνοντας 
ολοσχερώς την οφειλή σας. Η παράλειψή σας να ανακοινώσετε τις αντιρρήσεις σας στην T.C. Ziraat Bankasi A.S. εντός 
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χρονικού διαστήματος  τριάντα ημερών από την κατά την ανωτέρω γνωστοποίηση, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή 
εκ μέρους σας της σχετικής τροποποιήσεως. 

Άλλες Σημαντικές Νομικές Πτυχές 
Δικαίωμα υπαναχώρησης : Ναι, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής 
σύμβασης. 
Πρόωρη Εξόφληση: Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης ανά πάσα στιγμή, εν όλω ή εν μέρει, άνευ ποινής. 
Έρευνα σε βάση δεδομένων: Η T.C. Ziraat Bankasi A.S. υποχρεούται να ενημερώσει δωρεάν τον οφειλέτη ή τον 
εγγυητή του δανείου σχετικά με τα αποτελέσματα έρευνας σε βάση δεδομένων, εφόσον απορριφθεί η αίτηση 
δανείου βάση της εν λόγω έρευνας. Το παραπάνω δεν ισχύει όταν η παροχή των σχετικών πληροφοριών 
απαγορεύεται από νομοθετικές πράξεις που ενσωματώνουν κοινοτική νομοθεσία ή αντίκειται στη δημόσια τάξη ή 
την δημόσια ασφάλεια. 
Δικαίωμα σε αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης πίστωσης: Παρέχεται δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου της 
σύμβασης πίστωσης, κατόπιν αιτήματος του δανειολήπτη. Στην περίπτωση που, κατά τη στιγμή της αίτησης, η T.C. 
Ziraat Bankasi A.S. δεν επιθυμεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης δανείου, δεν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. 
  
Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά και παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για 
ενημερωτικούς σκοπούς. Η χορήγηση του προϊόντος, καθώς και οι ειδικότεροι όροι αυτού τελούν υπό την επιφύλαξη 
της τελικής έγκρισης της T.C. Ziraat Bankasi A.S.. 
  
Παρέλαβα ακριβές αντίγραφο του παρόντος πριν την υπογραφή της συμβάσεως προς αναλυτική ενημέρωσή μου. 
  
ΑΘΗΝΑ              ___________ 
  
Για την Τράπεζα                                                        Ο οφειλέτης                           Ο εγγυητής 


