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 Με τη σύμβαση αυτή η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία έχει έδρα επί της οδού Σταδίου αρ.40 
Αθήναι, (εφεξής «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής «Οφειλέτης») υπό την εγγύηση του εγγυητή (εφεξής 
«Εγγυητής») το προϊόν που αυτός έχει επιλέξει στη συνημμένη στην παρούσα αίτηση (εφεξής «Αίτηση»), σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας συμβάσεως, οι οποίοι συμπληρώνουν το «Πλαίσιο Συνεργασίας- Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με αριθμό 
εκδόσεως 1.0./2010, αντίγραφο του οποίου δόθηκε στον Οφειλέτη και το οποίο διατίθεται σε όλα τα Καταστήματα της Τραπέζης και 
στον διαδικτυακό τόπο αυτής (www.alpha.gr) και το οποίο ο Οφειλέτης αποδέχεται ως αδιαίρετο όλο, με την Αίτηση, την παρούσα και 
την Πρόσθετη Πράξη αυτής, αφού έλαβαν υπόψιν τους τη Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου μεταξύ των ιδίων ως άνω συμβαλλομένων 
μερών, η οποία αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας (εφεξής «Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου»), συμφωνούν και 
συναποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 
1. Αντικείμενο συμβάσεως  
Η Τράπεζα, κατόπιν υποβολής Αιτήσεως, χορηγεί στον Οφειλέτη έντοκη πίστωση για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του (εφεξής 
«Πίστωση») μέχρι του πιστωτικού ορίου (εφεξής «Πιστωτικό Όριο»), που αναφέρεται στην πρόσθετη πράξη, η οποία προσαρτάται 
στην παρούσα κι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη») κατά τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται 
πιο κάτω, οι οποίοι συμπληρώνουν το ως άνω Πλαίσιο Συνεργασίας και αποτελούν με αυτό αδιαίρετο όλο.  
2. Πιστωτικό Όριο 
2.1. Το Πιστωτικό Όριο, κατά την υπογραφή της παρούσας, είναι μερικά δεσμευμένο, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Πρόσθετη 
Πράξη.  
2.2.1 Το κατά την υπογραφή της παρούσας δεσμευμένο τμήμα της Πιστώσεως αποδεσμεύεται σταδιακά και ισόποσα με το εκάστοτε 
αποπληρούμενο κεφάλαιο του δανείου που χορηγήθηκε με τη Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε 
αυτή, και εφόσον αποπληρωθεί κεφάλαιο του Στεγαστικού Δανείου τουλάχιστον ίσο με το ποσό που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη.  
2.2.2. Ο Οφειλέτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει την Πίστωση κατ' επανάληψη με μερικές ή ολικές αναλήψεις μέχρι το Πιστωτικό Όριο, 
το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Τράπεζα μετά από αξιολόγηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας του 
Οφειλέτη και αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη και στους Λογαριασμούς που λαμβάνει ο Οφειλέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 πιο κάτω.  
2.2.3. Το εκάστοτε αποδεσμευόμενο όριο προστίθεται στο ήδη αποδεσμευμένο και το σύνολο αναφέρεται στους Λογαριασμούς του 
άρθρου 6 πιο κάτω. Η αποδέσμευση ισχύει και ο Οφειλέτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εκάστοτε αποδεσμευμένο όριο (κατά τα 
αναφερόμενα στην επόμενη παρ. 2.3.) από την ημερομηνία της εκδόσεως του Λογαριασμού στον οποίο αυτό αναφέρεται.  
 2.3. Ο Οφειλέτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει το εκάστοτε, κατά τα παραπάνω αποδεσμευμένο Πιστωτικό Όριο, κατ' επανάληψη με 
μερικές ή ολικές αναλήψεις, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2. πιο πάνω.  
 2.4. Η Τράπεζα επανεξετάζει τακτικά ανά έτος και έκτακτα όποτε απαιτείται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, το Πιστωτικό Όριο, 
λαμβάνοντας υπ’όψιν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, τη φερεγγυότητα, την πιστοληπτική ικανότητα του Οφειλέτη και τη συνέπειά του 
στην τήρηση των όρων της παρούσας ή/και άλλων συμβάσεών του με την Τράπεζα και διατηρεί το δικαίωμα να το μεταβάλει ή να 
αναστείλει τη χρήση του Πιστωτικού Ορίου ή/και της κάρτας που τυχόν χρησιμοποιείται (παρ. 3.2.) για να περιορίσει τον εντεύθεν 
κίνδυνο. Η Τράπεζα μπορεί επίσης να περιορίσει ή και να μηδενίσει το Πιστωτικό Όριο για λόγους προστασίας του Οφειλέτη και των 
συναλλαγών, όπως στην περίπτωση που αυτό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το εκάστοτε νέο Πιστωτικό Όριο του 
Οφειλέτη γνωστοποιείται στον Οφειλέτη μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο κάτω ή/και με επιστολή και εφόσον πρόκειται για 
γενικού χαρακτήρα μέτρο ασφαλείας, μέσω της ιστοσελίδας της Τραπέζης.  
2.5. Ο Οφειλέτης μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως αυτής, να ζητήσει την αύξηση ή και τη μείωση του 
Πιστωτικού Ορίου του. Μόνη η παραλαβή του ως άνω αιτήματος δεν συνεπάγεται την αποδοχή του από την Τράπεζα, η οποία, με 
βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παρ. 2.4., μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Η ανακοίνωση του νέου Πιστωτικού Ορίου θα 
πραγματοποιείται με τους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω. 
2.6. Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου από τον Οφειλέτη ή υπέρβαση λόγω τόκων ή εξόδων απαγορεύεται και αν τυχόν συμβεί συνιστά 
ουσιώδη παράβαση της παρούσας εκ μέρους του Οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση υπερβάσεως του Πιστωτικού Ορίου, ο Οφειλέτης 
υποχρεούται να εξοφλήσει στην Τράπεζα το συνολικό ποσό της υπερβάσεως μαζί με το ποσό της τρέχουσας δόσεώς του, το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3.) του αμέσως επόμενου Λογαριασμού του άρθρου 6 πιο κάτω. 
3. Χρήση της Πιστώσεως  
3.1. Η Πίστωση εξυπηρετείται με δανειακό λογαριασμό (εφεξής «Λογαριασμός της Πιστώσεως»), ο οποίος τηρείται στο όνομα του 
Οφειλέτη και ο αριθμός του οποίου θα αναφέρεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω.  
3.2. Η χρήση του ποσού της Πιστώσεως μπορεί να πραγματοποιείται πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος Πιστωτικού Ορίου (άρθρο 2) 
με αναλήψεις μετρητών από το Λογαριασμό της Πιστώσεως, είτε από τα ταμεία της Τραπέζης με την προσκόμιση των στοιχείων 
ταυτοποιήσεως που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του Πλαισίου Συνεργασίας είτε με χρήση οποιασδήποτε κάρτας εκδόσεως της 
Τραπέζης, η οποία αναφέρεται στην Αίτηση υπό τον τίτλο «Στοιχεία Αιτήσεως» (εφεξής «Στοιχεία Αιτήσεως»), σε συνδυασμό με τον 
αντίστοιχο Προσωπικό Αριθμό Αναγνωρίσεως (PIN), από τις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATMs) της Τραπέζης, σύμφωνα με 
τους ειδικότερους όρους της συμβάσεως  για τη χορήγησή της και τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ATM, είτε μέσω του 
διαδικτύου ή/και άλλων μέσων που θα τεθούν στη διάθεση του Οφειλέτη στο μέλλον.  
3.3.1. Επιπλέον η χρήση του ποσού της Πιστώσεως μπορεί να πραγματοποιείται με χρεώσεις του Πιστωτικού Ορίου σε εκτέλεση 
εντολών πληρωμής (εντολές μεταφοράς πιστώσεως σε τρίτους) του Οφειλέτη, εφόσον η σχετική υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη από 
την Τράπεζα.  
3.3.2. Ο Οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα την αμοιβή που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη για 
την αποδοχή της εντολής και την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων για την εκτέλεσή της, όπως κάθε φορά ορίζεται στο 
Τιμολόγιο της Τραπέζης, όπως και κάθε δαπάνη ή έξοδα τρίτων με τα οποία η Τράπεζα θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση της εντολής, 
με χρέωση του ισχύοντος Πιστωτικού Ορίου. Για την εξόφληση των ανωτέρω κονδυλίων, ο Οφειλέτης εντέλλεται με την παρούσα 
ανέκκλητα προς τούτο την Τράπεζα να χρεώνει τον Λογαριασμό της Πιστώσεως κατά προτεραιότητα, και πριν από τη χρέωση σε 
αυτόν του ποσού της εντολής. Εάν μετά την πιο πάνω χρέωση το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό του Πιστωτικού Ορίου δεν επαρκεί για την 
εκτέλεση της εντολής, αυτή δεν εκτελείται. 
3.3.3. Εάν η εντολή πληρωμής πρέπει να εκτελεστεί σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του Πλαισίου Συνεργασίας. 
3.4. Αναφορικά με τους ειδικότερους όρους λήψεως, ανακλήσεως ή/και ενεργοποιήσεως από το δικαιούχο ή της Τραπέζης του 
δικαιούχου ή από την Τράπεζα, την εντολή πληρωμής, καθώς και τις συναλλαγές με χρήση της κάρτας εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του ισχύοντος Πλαισίου Συνεργασίας Τραπέζης για τις εντολές πληρωμής. 
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3.5. Οι ανωτέρω αναλήψεις (παρ 3.2) και η εκτέλεση των εντολών, καθώς και τα έξοδα που βαρύνουν τον Οφειλέτη (παρ. 3.3) και οι 
έναντι αυτών καταβολές του Οφειλέτη καταχωρίζονται στο Λογαριασμό της Πιστώσεως, χωρίς όμως να χάνεται η αυτοτέλεια των 
σχετικών κονδυλίων. 
3.6. Ο Λογαριασμός της Πιστώσεως δεν μπορεί να αποβεί χρεωστικός σε βάρος της Τραπέζης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
σχηματιστεί πιστωτικό υπόλοιπο υπέρ του Οφειλέτη, αυτός μπορεί να το αναλάβει οποτεδήποτε κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 3.2 
και 3.3 πιο πάνω, χωρίς όμως να δικαιούται τόκο για το πιστωτικό υπόλοιπο.  
4. Επιτόκιο 
4.1.1. Η Πίστωση που χορηγείται στον Οφειλέτη είναι έντοκη με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο 
αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας και το οποίο συντίθεται από το επιτόκιο EURIBOR διάρκειας τριών (3) μηνών, όπως 
αυτό διαμορφώνεται την 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλέον περιθωρίου (spread), το 
σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. Στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια προστίθεται η εκάστοτε 
ισχύουσα εισφορά του Ν. 128/75. 
4.1.2. Το ισχύον συμβατικό επιτόκιο της παραπάνω παραγράφου μεταβάλλεται όποτε και όπως ακριβώς μεταβάλλεται και 
διαμορφώνεται το προαναφερόμενο επιτόκιο EURIBOR τριών (3) μηνών τις ημερομηνίες της παρ. 4.1.1. πιο πάνω, χωρίς η μεταβολή 
αυτή να αποτελεί τροποποίηση της παρούσας. Το εκάστοτε νέο συμβατικό επιτόκιο ισχύει από την 1 Απριλίου, την 1 Ιουλίου, την 1 
Οκτωβρίου και την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους, εκτός εάν η Τράπεζα ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής του νέου 
συμβατικού επιτοκίου. 
4.1.3. Ως EURIBOR τριών (3) μηνών νοείται το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού για προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας τριών (3) 
μηνών εντός της ζώνης του EURΟ, όπως ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας www.euribor.org ή από το πρακτορείο REUTERS ή 
άλλο έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων την 12.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτός ο καθορισμός της τιμής 
του ως άνω επιτοκιακού δείκτη οποιαδήποτε από τις ως ημερομηνίες της παρ. 4.1.1., θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του δείκτη κατά την 
αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε η τιμή του. 
4.2.1. Η Τράπεζα καθόρισε το κατά την παρ. 4.1.1. πιο πάνω περιθώριο του επιτοκίου λαμβάνοντας υπ’όψιν τη φερεγγυότητα και την 
πιστοληπτική ικανότητα του Οφειλέτη, όπως αυτή έχει σήμερα διαμορφωθεί και προκύπτει από τα στοιχεία που ο ίδιος δήλωσε στην 
Τράπεζα και από αυτά που η Τράπεζα νόμιμα συνέλεξε. Ρητά συνεπώς συμφωνείται ότι η Τράπεζα δικαιούται να αυξήσει το κατά τα 
παραπάνω περιθώριο κατά 50% κατ’ ανώτατο όριο, όταν κατά την ημερομηνία μεταβολής περιθωρίου, η απόδοση στη λήξη των 
ομολόγων διάρκειας δέκα (10) ετών του Ελληνικού Δημοσίου (παρ. 4.2.3.) διαφέρει από την απόδοση των όμοιων ομολόγων του 
Γερμανικού Δημοσίου περισσότερο από μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα. 
4.2.2. Η Τράπεζα αποφασίζει την κατά τα παραπάνω μεταβολή (ή μη) λαμβάνοντας υπ’όψιν εάν συντρέχει περίπτωση κατά την οποία 
η φερεγγυότητα του Οφειλέτη έχει επιδεινωθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της συμβάσεως αυτής και συγκεκριμένα εάν πιστωτικό ή 
χρηματοδοτικό ίδρυμα καταγγείλει σύμβαση δανείου ή πιστώσεως που του χορήγησε, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, ή εκδοθεί σε βάρος 
του και επιδοθεί σε αυτόν διαταγή προς πληρωμή, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής και αιτούντος, τις συνθήκες της αγοράς και του 
ανταγωνισμού, όπως και τον κίνδυνο που εκάστοτε αναλαμβάνει, τόσο για τη συγκεκριμένη χορήγηση, όσο και για το σύνολο 
χορηγήσεων της ιδίας κατηγορίας. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα ή δέσμευση για την τυχόν επόμενη μεταβολή 
του περιθωρίου, όποτε και αν γίνει. Η κατά τα παραπάνω μεταβολή δεν αποτελεί τροποποίηση της συμβάσεως . 
4.2.3. Η απόδοση στη λήξη των ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τις αποδόσεις ίδιας 
διάρκειας ομολόγων εκδόσεως των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ελλάδας. Στην εκάστοτε 
σημειούμενη διαφορά των ως άνω αποδόσεων αντανακλάται και ο κίνδυνος της χώρας που αποτελεί παράγοντα αυξήσεως του 
κόστους χρήματος που αντλείται στη χώρα μας και συνεπώς του κόστους των κεφαλαίων της Τραπέζης. Οι αποδόσεις στη λήξη των 
ομολόγων εκδόσεως  κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δημοσιεύονται στον οικονομικό τύπο και αναρτώνται σε οικονομικού 
περιεχομένου ιστοσελίδες, όπως π.χ. της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών (www.hba.gr). 
4.2.4. Ο Οφειλέτης ενημερώνεται με έγγραφο που αποστέλλεται στην κατά το άρθρο 15 της παρούσας διεύθυνσή του, για την εκάστοτε 
μεταβολή του περιθωρίου, την αιτία και την ημερομηνία ενάρξεως της εφαρμογής του. Ο Οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να μην 
αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους όρους του άρθρου 9. 
4.3. Κάθε ποσό που αναλαμβάνεται από την Πίστωση εκτοκίζεται, για τις συναλλαγές της παρ. 3.2 πιο πάνω από την ημερομηνία 
αναλήψεως και, για τις συναλλαγές της παρ. 3.3 πιο πάνω από την ημερομηνία χρεώσεως του Πιστωτικού Ορίου σε εκτέλεση της 
εντολής από την Τράπεζα, όπως η αντίστοιχη ημερομηνία εμφανίζεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω, μέχρι την 
ημερομηνία εξοφλήσεώς του με το εκάστοτε ισχύον, κατά τα προαναφερθέντα, επιτόκιο και οι τόκοι που παράγονται χρεώνονται στο 
Λογαριασμό της Πιστώσεως την ημερομηνία εκδόσεως των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο κάτω. 
4.4. Oι τόκοι υπολογίζονται τοκαριθμικά επί του κεφαλαίου της Πιστώσεως που κάθε φορά αναλαμβάνεται από τον Οφειλέτη. Βάση για 
τον υπολογισμό των τόκων θα λαμβάνεται έτος 365 ημερών. 
4.5. Εάν οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται με βάση την παρούσα δεν εξοφληθεί μέχρι, το αργότερο, την Ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 
5.3 πιο κάτω), θα οφείλονται τόκοι υπερημερίας για το ποσό το οποίο δεν έχει εξοφληθεί που θα υπολογίζονται από την επομένη της 
Ημερομηνίας Πληρωμής. Oι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας, το 
σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας, και οι τόκοι που παράγονται, εφόσον παραμένουν 
ανεξόφλητοι θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάμηνο. 
5. Εξόφληση 
5.1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 5.6. πιο κάτω, ο Οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα ακριβόχρονα, το 
αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3.), τουλάχιστον την Ελάχιστη Καταβολή, το ύψος της οποίας (με την επιφύλαξη 
των παρ. 5.2, και 11.6 πιο κάτω) ισούται για το οριζόμενο στην Πρόσθετη Πράξη χρονικό διάστημα, με το ποσό των δεδουλευμένων 
τόκων που αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της Πιστώσεως και αναγράφεται στους Λογαριασμούς. Μετά το πέρας του ως άνω 
χρονικού διαστήματος, η Ελάχιστη Καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό, επί του συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου εκ κεφαλαίου 
πλέον των κάθε μορφής δεδουλευμένων τόκων, το οποίο ομοίως αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη. Ο ως άνω τρόπος υπολογισμού 
της Ελάχιστης Καταβολής, μπορεί να μεταβληθεί και να αντικατασταθεί με ποσοστό επί του συνολικού υπολοίπου εκ κεφαλαίου, πλέον 
των κάθε μορφής δεδουλευμένων τόκων, σύμφωνα με τις προτεινόμενες από την Τράπεζα εναλλακτικές, κατόπιν αιτήματος του 
Οφειλέτη, που πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 5.9 πιο κάτω που εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση αυτή.  
5.2. Στο ποσό της Ελάχιστης Καταβολής προστίθενται α) τα τυχόν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά προηγούμενων Ελάχιστων 
Καταβολών, β) το ποσό της τυχόν υπερβάσεως του Πιστωτικού Ορίου (παρ. 2.6.), γ) το τυχόν ασφάλιστρο της παρ. 11.6. πιο κάτω και 
δ) οι λοιπές τυχόν επιβαρύνσεις (άρθρο 13) κατά την παρούσα. Το εκάστοτε ακριβές ποσό της Ελάχιστης Καταβολής και των κατά τα 
παραπάνω τυχόν προσαυξήσεων αναγράφεται στον αντίστοιχο Λογαριασμό του άρθρου 6 που λαμβάνει ο Οφειλέτης.  
5.3. Η εκάστοτε οφειλή κατά τις προηγούμενες παρ. 5.1 και 5.2 πιο πάνω εξοφλείται με καταβολές, η περιοδικότητα των οποίων 
σημειώνεται στην Πρόσθετη Πράξη. Η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης καταβολής ορίζεται στον πρώτο μετά την υπογραφή της 
παρούσας Λογαριασμό του άρθρου 6 πιο κάτω και για όλες τις υπόλοιπες καταβολές είναι η ίδια μέρα των επερχόμενων μηνών που 
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αντιστοιχούν στην κατά τα προαναφερθέντα επιλεγείσα συχνότητα δόσεων (εφεξής «Ημερομηνία Πληρωμής»). Η εκάστοτε Ημερομηνία 
Πληρωμής επαναλαμβάνεται ρητά στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και είναι 
δήλη ημέρα κατά την έννοια και με τις συνέπειες του νόμου. Εάν η Ημερομηνία Πληρωμής συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, τότε 
μετατίθεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
5.4. Ο Οφειλέτης, εφόσον εκπληρώνει ακριβόχρονα τις από την παρούσα υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα, δικαιούται να υποβάλει 
οποτεδήποτε αίτημα μεταβολής της Ημερομηνίας Πληρωμής επιλέγοντας μεταξύ των εκάστοτε προτεινόμενων από την Τράπεζα 
εναλλακτικών ημερομηνιών. Στις περιπτώσεις αυτές η νέα Ημερομηνία Πληρωμής αναφέρεται στον επόμενο Λογαριασμό που εκδίδεται 
μετά την υποβολή του αιτήματος και η Ημερομηνία Πληρωμής όλων των εφεξής καταβολών είναι η ίδια ημέρα (δήλη) των επερχόμενων 
μηνών που αντιστοιχούν στην κατά την παρ 5.3. περιοδικότητα.  
5.5. Ο Οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα ακριβόχρονα το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Πληρωμής 
(παρ.5.3) τουλάχιστον την Ελάχιστη Καταβολή, το ύψος της οποίας (με την επιφύλαξη των παρ. 5.2., και 11.6.) ορίζεται στην Πρόσθετη 
Πράξη και αναγράφεται στους Λογαριασμούς. 
Το ως άνω ποσό της Ελάχιστης Καταβολής μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν αιτήματος του Οφειλέτη, που πραγματοποιείται με τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 5.9. πιο κάτω που εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.  
5.6. Εφόσον ο Οφειλέτης εκπληρώνει ακριβόχρονα τις από την παρούσα υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα, δικαιούται να υποβάλει 
αίτημα παραλείψεως εξοφλήσεως της Ελάχιστης Καταβολής μέχρι δύο (2) συνεχόμενων ή μη, μηνών, εφόσον η συμφωνηθείσα 
περιοδικότητα είναι ανά μήνα και μέχρι μίας (1) ανά δωδεκάμηνο, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά δίμηνο ή τρίμηνο. 
Το σχετικό αίτημα του Οφειλέτη θα πρέπει να προσδιορίζει τους μήνες, την Ελάχιστη Καταβολή των οποίων ο Οφειλέτης επιθυμεί να 
παραλείψει και υποβάλλεται οποτεδήποτε από την Ημερομηνία Πληρωμής ενός Λογαριασμού του άρθρου 6 πιο κάτω, μέχρι το 
αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού, την Ελάχιστη Καταβολή του οποίου επιθυμεί να 
παραλείψει. 
 5.7. Υπό τις κατά την παρ. 5.6. πιο πάνω προϋποθέσεις, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον Οφειλέτη την παράλειψη 
εξοφλήσεως της Ελάχιστης Καταβολής έως και (2) συνεχόμενων η μη, μηνών, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά μήνα 
και μέχρι μιας (1) ανά δωδεκάμηνο, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά δίμηνο ή τρίμηνο, είτε με επιστολή που 
απευθύνεται σε αυτόν, είτε μέσω του Λογαριασμού του άρθρου 6 της προηγούμενης από την προς παράλειψη (πρώτης) Ελάχιστης 
Καταβολής.  
5.8. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ 5.6. ή 5.7. πιο πάνω, η Ελάχιστη Καταβολή που παραλείπεται δεν θεωρείται 
ληξιπρόθεσμη, οι συμβατικοί τόκοι που εμπεριέχονται σε αυτή κεφαλαιοποιούνται και κατ’ ακολουθία η Ελάχιστη Καταβολή 
επαναπροσδιορίζεται στον επόμενο προς εξόφληση Λογαριασμό. Εφόσον παραλειφθούν δύο συνεχόμενες Ελάχιστες Καταβολές, η 
ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά τη δεύτερη παράλειψη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παραλείψεως Ελάχιστης Καταβολής, 
είτε γιατί η Τράπεζα αποδέχθηκε σχετικό αίτημα του Οφειλέτη (παρ. 5.6. πιο πάνω), είτε γιατί ο Οφειλέτης δέχθηκε σχετική πρόταση 
της Τραπέζης (παρ. 5.7. πιο πάνω), ο Οφειλέτης μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθεί την προσφορά, να υπαναχωρήσει ή και να 
διακόψει την παράλειψη επόμενης Ελάχιστης Καταβολής καταβάλλοντας οποιοδήποτε ποσό σε μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής 
του από τη σύμβαση αυτή.  
5.9. Τα αναφερόμενα στις παρ. 5.4. και 5.6. πιο πάνω αιτήματα του Οφειλέτη υποβάλλονται είτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα  της 
Τραπέζης, είτε τηλεφωνικώς μέσω των τηλεφωνικών συνδέσεων που η Τράπεζα κάθε φορά ανακοινώνει για την εξυπηρέτηση της 
πελατείας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο θέσει στη διάθεση του Οφειλέτη η Τράπεζα στο μέλλον. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
Οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία ταυτοποιήσεως που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του Πλαισίου Συνεργασίας. Σε 
περίπτωση υποβολής των ως άνω αιτημάτων τηλεφωνικώς, οι σχετικές συνδιαλέξεις μαγνητοφωνούνται για λόγους ασφάλειας του 
Οφειλέτη και της Τραπέζης. Μόνη η υποβολή των ως άνω αναφερόμενων στις παρ. 5.5. και 5.6. αιτημάτων δε συνεπάγεται την 
αποδοχή τους από την Τράπεζα, η οποία συνεξετάζει τη φερεγγυότητα και πιστοληπτική ικανότητα του Οφειλέτη και τη συνέπειά του 
στην τήρηση των όρων της παρούσας ή/και άλλων συμβάσεών του με την Τράπεζα.  
5.10.1. Έχοντας υπ’όψιν τη μεγάλη διάρκεια της παρούσας η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον τρόπο υπολογισμού της 
Ελάχιστης Καταβολής και να τον αντικαταστήσει με ποσοστό επί του συνολικού υπολοίπου εκ κεφαλαίου και κάθε μορφής 
δεδουλευμένων τόκων ο οποίος θα γνωστοποιείται στον Οφειλέτη με το Λογαριασμό του άρθρου 6 και ισχύει εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 16 πιο κάτω. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 πιο 
κάτω.  
5.10.2. Σε περίπτωση ασκήσεως του αναφερόμενου ανωτέρω υπό την παρ. 5.10.1 δικαιώματος της Τραπέζης, όπως και στην 
περίπτωση που έχει γίνει αποδεκτό αίτημα του Οφειλέτη για τη μεταβολή της βάσεως υπολογισμού της Ελάχιστης Καταβολής (παρ. 
5.1.), η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το εκάστοτε ισχύον ποσοστό της Ελάχιστης Καταβολής σε κάθε περίπτωση 
μεταβολής των συμβατικών επιτοκίων και κατά το ύψος της αντίστοιχης μεταβολής, όπως αυτή προκύπτει κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4.1. πιο πάνω. Η ως άνω μεταβολή εκφράζεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Εάν το επόμενο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του 5, το πρώτο δεκαδικό ψηφίο αυξάνεται κατά μία μονάδα. Κάθε μεταβολή του ως άνω ποσοστού γνωστοποιείται στον 
Οφειλέτη με τον Λογαριασμό του άρθρου 6 και ισχύει υπό τους ειδικότερους όρους της παρ. 4.2.4. πιο πάνω. Ο Οφειλέτης δικαιούται 
να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 πιο κάτω.  
5.11. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστερήσεως εξοφλήσεως οποιουδήποτε ληξιπρόθεσμου ποσού πέραν της Ημερομηνίας 
Πληρωμής (παρ. 5.3) ο Οφειλέτης καθίσταται ως προς αυτό αυτοδίκαια υπερήμερος με μόνη την πάροδο της Ημερομηνίας Πληρωμής, 
κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί το σχετικό ποσό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή όχληση από την Τράπεζα. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερημερίας οφείλονται τόκοι υπερημερίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.5. πιο πάνω, η Τράπεζα, για να 
περιορίσει τον εντεύθεν αυξανόμενο κίνδυνο, ειδοποιεί σχετικά τον Οφειλέτη για τις συνέπειες της παραλείψεως αυτής ή αναθέτει την 
ειδοποίηση σε εταιρείες του Ν. 3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει και αφενός παρακολουθεί ειδικά τη συγκεκριμένη οφειλή και αφετέρου 
δικαιούται να περιορίσει το Πιστωτικό Όριο ή και να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσεως της κάρτας που τυχόν χρησιμοποιείται (κατά την 
παρ. 2.4 πιο πάνω), μέχρι την εξόφληση των ληξιπροθέσμως οφειλομένων. Στην έννοια της καθυστερήσεως εντάσσεται η αδυναμία 
χρεώσεως του καταθετικού λογαριασμού της παρ. 5.12 (β) πιο κάτω, καθώς και η ανυπαρξία επαρκούς υπολοίπου σε αυτόν. Για όσο 
χρόνο παραμένει σε καθυστέρηση ο Οφειλέτης επιβαρύνεται, για την κάλυψη των εξόδων της Τραπέζης για την ειδοποίηση και την 
παρακολούθηση της καθυστερήσεως, με το πρόσθετο κόστος που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη. 
 5.12. Η εξόφληση των υποχρεώσεων του Οφειλέτη γίνεται εναλλακτικά, κατ' επιλογή του: α) Με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε 
Κατάστημα  της Τραπέζης στην Ελλάδα, με την επίδειξη του προς εξόφληση Λογαριασμού, β) Με χρέωση του καταθετικού 
λογαριασμού που ο Οφειλέτης τηρεί στην Τράπεζα, τον οποίο εφόσον υποδεικνύει στα Στοιχεία Αιτήσεως, εξουσιοδοτεί την Τράπεζα 
να χρεώνει με το ποσό της Ελάχιστης Καταβολής κατά την Ημερομηνία Πληρωμής. Η παραπάνω εξουσιοδότηση συμφωνείται 
ανέκκλητη, καθώς αφορά στο συμφέρον αμφότερων των συμβαλλομένων και ο Οφειλέτης αναγνωρίζει τις παραπάνω χρεώσεις ως 
απόλυτα έγκυρες και νόμιμες, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώσει την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή του 
συγκεκριμένου καταθετικού λογαριασμού του. Ο Οφειλέτης υποχρεούται να μεριμνά για την ύπαρξη επαρκούς διαθεσίμου υπολοίπου 
στον ως άνω καταθετικό λογαριασμό το αργότερο μέχρι τη λήξη του ωραρίου συναλλαγών της Τραπέζης την εργάσιμη ημέρα που 
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προηγείται της Ημερομηνίας Πληρωμής, διαφορετικά εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασμό του μέχρι του υπάρχοντος 
υπολοίπου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωσή του γ) Σε οποιοδήποτε ΑΤΜ της Τραπέζης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 
που εμφανίζονται στην οθόνη του ΑΤΜ, δ) Μέσω των υπηρεσιών Alpha Phone ή Alpha Web Banking, σύμφωνα με τις σχετικές κατά 
περίπτωση οδηγίες της Τραπέζης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέσει στη διάθεση του Οφειλέτη η Τράπεζα στο μέλλον.  
 5.13. Ο Οφειλέτης δικαιούται να καταβάλει στην Τράπεζα οποτεδήποτε οποιοδήποτε ποσό πέραν της Ελάχιστης Καταβολής. 
 5.14. Κάθε καταβολή του Οφειλέτη στην Τράπεζα έναντι της κατά την παρούσα χορηγηθείσας Πιστώσεως εξοφλεί κατά σειρά τους 
τόκους υπερημερίας, τους δεδουλευμένους και λογισθέντες κατά το χρόνο της καταβολής συμβατικούς τόκους της Πιστώσεως, τα κάθε 
μορφής έξοδα της Πιστώσεως (άρθρο 13) και στη συνέχεια το τυχόν ασφάλιστρο της παρ. 11.6. και τέλος το αναληφθέν κεφάλαιο της 
Πιστώσεως. Σε περίπτωση που έχουν σωρευθεί περισσότερες της μίας ληξιπρόθεσμες Ελάχιστες Καταβολές, η εξόφληση των κατά τα 
πιο πάνω κονδυλίων αρχίζει από αυτά που «γεννήθηκαν» παλαιότερα. 
6. Λογαριασμοί 
6.1. Κάθε μήνα η Τράπεζα εκδίδει και αποστέλλει, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 6.4. και 6.7. πιο κάτω, στον Οφειλέτη με 
απλό ταχυδρομείο στην κατά το άρθρο 16 διεύθυνσή του, εκκαθαριστικό σημείωμα (εφεξής «Λογαριασμός»), στον οποίο εμφανίζεται η 
συνολική κίνηση του Λογαριασμού της Πιστώσεως κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών εκδόσεως δύο 
(2) συνεχόμενων μηνιαίων Λογαριασμών και συγκεκριμένα όλες οι χρεώσεις του Λογαριασμού της Πιστώσεως, οι οποίες εκφράζονται 
σε ευρώ, το είδος της συναλλαγής, η ημερομηνία και αιτιολογία της, οι καταβολές του Οφειλέτη έναντι της οφειλής του, οι τυχόν τόκοι 
που παρήχθησαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τυχόν υφιστάμενο υπέρ του Οφειλέτη πιστωτικό υπόλοιπο, οι υφιστάμενες 
επιβαρύνσεις και η αιτιολογία τους, το νέο υπόλοιπο της οφειλής του και, για την πληρέστερη ενημέρωσή του, η Ελάχιστη Καταβολή 
(παρ. 5.1.), η Ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3.), το εκάστοτε ισχύον Πιστωτικό Όριο (άρθρο 2) και το εκάστοτε σε ισχύ επιτόκιο.  
6.2. Η ημερομηνία εκδόσεως του πρώτου Λογαριασμού αποτελεί την ημερομηνία εκδόσεως και των επομένων Λογαριασμών. Ο 
Οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού, επιλέγοντας, κατόπιν σχετικού εγγράφου 
αιτήματος, μία από τις προτεινόμενες από την Τράπεζα ημερομηνίες εκδόσεως Λογαριασμού, οπότε η επιλεγείσα ημερομηνία 
εκδόσεως  του Λογαριασμού θα αποτελεί εφεξής την ημερομηνία εκδόσεως  και των επόμενων Λογαριασμών. 
6.3. Συναλλαγές που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί σε έναν Λογαριασμό, θα καταχωρίζονται  στον αμέσως επόμενο. Σε 
περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνάλλαγμα, στο Λογαριασμό εμφανίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία που 
χρησιμοποιήθηκε από την Τράπεζα για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, καθώς και το ποσό που προέκυψε μετά τη μετατροπή του 
νομίσματος σε ευρώ.  
6.4. Εφόσον το προς εξόφληση συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του Κατόχου δεν υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Πρόσθετη 
Πράξη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να παύσει την εφεξής αποστολή Λογαριασμών 
στον Οφειλέτη.  
6.5. Ο Οφειλέτης μπορεί να επιλέξει να ενημερώνεται για τους Λογαριασμούς ηλεκτρονικά, με σχετική ειδοποίηση που θα λαμβάνει 
μέσω e-mail ή/και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο, εφόσον η σχετική υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη από 
την Τράπεζα. Η επιλογή γίνεται είτε με σχετική ένδειξη στην Αίτηση, είτε με μεταγενέστερο σχετικό αίτημά του προς την Τράπεζα 
(καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, επιστολή ή ηλεκτρονική αίτηση), και τη σημείωση της ηλεκτρονικής του διευθύνσεως ή και 
του αριθμού του κινητού τηλεφώνου του. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα θα αποστέλλει στον Κάτοχο κάθε μήνα, την ημερομηνία 
εκδόσεως του Λογαριασμού, σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail ή/και SMS) με το οποίο ο Κάτοχος θα ενημερώνεται για την έκδοση 
του Λογαριασμού, όπως και για τον σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο (link) που θα πρέπει να επισκεφθεί για να αποκτήσει πρόσβαση 
στον Λογαριασμό. Για την ασφάλεια των συναλλαγών, ο Οφειλέτης οφείλει να εισάγει τα απαιτούμενα από την ηλεκτρονική εφαρμογή 
στοιχεία επιβεβαιώσεως της ταυτοπροσωπίας του. Σε περίπτωση αλλαγής της ηλεκτρονικής διευθύνσεως ή του αριθμού του κινητού 
τηλεφώνου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 15.2. πιο κάτω.  
6.6. Κάθε Λογαριασμός εξάγεται από τα εμπορικά βιβλία της Τραπέζης και αποτελεί πλήρη απόδειξη επιτρεπόμενης ανταποδείξεως, 
της κινήσεως του Λογαριασμού της Πιστώσεως κατά τη χρονική περίοδο την οποία καλύπτει. Αδιάκοπη και πλήρης σειρά 
Λογαριασμών του άρθρου αυτού αποτελεί ακριβές απόσπασμα από τα βιβλία της Τραπέζης που απεικονίζει την κίνηση του 
Λογαριασμού της Πιστώσεως για το χρονικό διάστημα που καλύπτει.  
6.7. Σε περίπτωση που τρεις συνεχόμενοι Λογαριασμοί οι οποίοι έχουν αποσταλεί στην κατά το άρθρο 15 ταχυδρομική διεύθυνση του 
Οφειλέτη επιστραφούν ως ανεπίδοτοι, η Τράπεζα διακόπτει την αποστολή και ο Οφειλέτης μπορεί να αναζητήσει τους Λογαριασμούς 
σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης. Η εκ νέου αποστολή των Λογαριασμών θα πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του 
Οφειλέτη, στο οποίο θα γνωστοποιείται αλλαγή της ταχυδρομικής διευθύνσεώς του, κατά την παρ. 15.2 κατωτέρω.  
 7. Καταγγελία της Συμβάσεως από την Τράπεζα 
 7.1. Η Τράπεζα δικαιούται, με έγγραφη (παρ. 7.3.) δήλωσή της προς τον Οφειλέτη, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, εάν συντρέχει 
έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Η καθυστέρηση ολοσχερούς εξοφλήσεως από τον Οφειλέτη Ελάχιστης Καταβολής, ή του ποσού που αναφέρεται στο Λογαριασμό 
ως αμέσως πληρωτέο για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών.  
β) Η παράβαση εκ μέρους του Οφειλέτη οποιουδήποτε όρου της παρούσας και της Αιτήσεως, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις. 
γ) Η ανακρίβεια οποιασδήποτε δηλώσεως ή πληροφορίας που έδωσε ο Οφειλέτης στην Τράπεζα μαζί με την Αίτηση ή/και για την 
αξιολόγησή της όπως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών που του ζητήθηκαν από την Τράπεζα. 
δ) Σε περίπτωση που ο Οφειλέτης δεν παραχωρήσει υπέρ της Τραπέζης την εμπράγματη εξασφάλιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 
πιο κάτω.  
ε) Σε κάθε περίπτωση που οι παρασχεθείσες εγγυήσεις ή και ασφάλειες της Τραπέζης για την Πίστωση απομειωθούν ή καταστεί 
αμφίβολη ή αδύνατη η ρευστοποίησή τους και ο Οφειλέτης αδυνατεί να προσφέρει νέες ισοδύναμες για να αποκαταστήσει το επίπεδο 
εξασφαλίσεως της Τραπέζης. 
στ) Ο θάνατος ή η κήρυξη του Οφειλέτη σε πτώχευση ή σε δικαστική συμπαράσταση. 
ζ) Η σοβαρή επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας ή και της φερεγγυότητας ή της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Οφειλέτη, όπως 
σε περίπτωση φυλακίσεώς του. 
η) Η καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο της Συμβάσεως Στεγαστικού Δανείου. 
 7.2. Μετά την καταγγελία της συμβάσεως, το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού της Πιστώσεως (παρ. 3.1.), κατά το 
κεφάλαιο, τόκους (συμβατικούς, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), εισφορά του Ν. 128/75, όπως εκάστοτε ισχύει, έξοδα και λοιπές 
επιβαρύνσεις καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, εκτοκίζεται μέχρι εξοφλήσεως με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτόκιο 
υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ανεξόφλητων τόκων, μέχρι την ημέρα της ολοσχερούς εξοφλήσεως του. Στην 
περίπτωση αυτή ο Οφειλέτης επιβαρύνεται με το σύνολο των πραγματικών εξόδων, εξώδικων και δικαστικών, διαδικαστικών πράξεων 
και αναγκαστικής εκτελέσεως, και αμοιβών Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών, αναγκαστικής εκτελέσεως κ.λπ. 
όπως αυτά ορίζονται από το νόμο, αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λπ. και η Τράπεζα δικαιούται να ανακοινώσει την καταγγελία 
της συμβάσεως στο αρχείο πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., που έχει σκοπό την προστασία της 
πίστεως και των συναλλαγών και εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, 151 25, Αμαρούσιον, (www.tiresias.gr υπεύθυνος 
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επεξεργασίας) και να αναθέσει την ειδοποίηση του Οφειλέτη σε εταιρείες του Ν.3758/2009, όπως ισχύει ή και την επιδίωξη της 
εισπράξεως σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.  
 7.3. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως, η Τράπεζα θα αποστέλλει επιστολή προς τον Οφειλέτη και τον Εγγυητή με το 
συνολικό κατά την προηγούμενη παρ. 7.2. χρεωστικό υπόλοιπο της Πιστώσεως, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας και του 
κλεισίματος του Λογαριασμού της Πιστώσεως. Το ως άνω υπόλοιπο μπορεί να μην είναι οριστικό εφόσον σε αυτό προστίθενται οι 
δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία καταγγελίας μέχρι την εξόφληση. 
8. Διάρκεια της Συμβάσεως - Λήξη Πιστωτικού Ορίου 
8.1. Η παρούσα σύμβαση έχει ορισμένη διάρκεια και η χρήση του ποσού της Πιστώσεως λήγει αυτοδίκαια την ημερομηνία λήξεως  του 
Πιστωτικού Ορίου που αναγράφεται στα Στοιχεία Αιτήσεως. Την Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου, για την οποία εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις για την Ημερομηνία Πληρωμής της παρ. 5.3. πιο πάνω, ο Οφειλέτης μπορεί κατ’ επιλογήν του είτε να εξοφλήσει 
το σύνολο της τότε υφιστάμενης οφειλής από την παρούσα σύμβαση κατά κεφάλαιο, τόκους κάθε μορφής και τυχόν έξοδα, είτε, αφού 
εξοφλήσει την Ελάχιστη Καταβολή, όπως αυτή θα διαμορφωθεί την ως άνω ημερομηνία κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 5.1 και 5.2 
πιο πάνω, (περιλαμβανομένων όλων των μέχρι εκείνη τη στιγμή δεδουλευμένων τόκων) να αποπληρώσει το ανεξόφλητο εκ κεφαλαίου 
υπόλοιπο, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου, με διαδοχικές, μηνιαίες, ισόποσες δόσεις, 
πλην της τελευταίας που ενδέχεται να είναι μικρότερη. Το ακριβές ποσό της κάθε δόσεως θα υπολογισθεί με την εφαρμογή του 
Ποσοστού Υπολογισμού της Δόσεως Αποπληρωμής της οφειλής, που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη, επί του ανεξόφλητου 
κεφαλαίου, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Λήξεως του Πιστωτικού Ορίου. Στο ποσό εκάστης δόσεως 
περιλαμβάνονται οι εκάστοτε δεδουλευμένοι τόκοι οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το συμβατικό επιτόκιο του άρθρου 4, πλέον της 
εισφοράς του Ν.128/75, όπως κάθε φορά ισχύει, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. Ο Οφειλέτης μπορεί επίσης να 
προβεί σε μερική εξόφληση του συνόλου της οφειλής την Ημερομηνία Λήξεως του Πιστωτικού Ορίου, οπότε το απομένον υπόλοιπο 
εξοφλείται κατά τα σχετικά προαναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο.  
8.2. Για την κατά την παρ. 8.1. επιλογή, ο Οφειλέτης πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα κατά τους όρους της παρ. 5.6. πιο πάνω το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου. Ο Οφειλέτης ενημερώνεται σχετικά με την 
ικανοποίηση του ως άνω αιτήματος μέσω του επομένου από την υποβολή του αιτήματος Λογαριασμού. Η υποβολή του ως άνω 
αιτήματος δεν αποκλείει τη δυνατότητα του Οφειλέτη να εξοφλήσει το εκάστοτε υπόλοιπό του, οποτεδήποτε, ολικά ή μερικά. Σε 
περίπτωση μερικής αποπληρωμής, η εξόφληση του υπολοίπου συνεχίζει με τη δόση που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
8.1. πιο πάνω. 
8.3. Μετά την παρέλευση της Ημερομηνίας Λήξεως Πιστωτικού Ορίου, παύει η χρέωση της παρ. 13.4. πιο κάτω. 
8.4. Οι λοιπές διατάξεις της παρούσας, εκτός των όρων 3, 5 και 8 πιο πάνω, εφαρμόζονται μέχρι την ολική εξόφληση οποιουδήποτε 
οφειλόμενου ποσού.  
9. Καταγγελία της Συμβάσεως από τον Οφειλέτη  
Ο Οφειλέτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε, με άμεση ισχύ, με έγγραφο προς την Τράπεζα υπό την 
προϋπόθεση της ταυτόχρονης εξοφλήσεως του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου της Πιστώσεως, όπως ορίζεται στην παρ. 8.2 πιο 
πάνω, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας.  
10. Εμπράγματη Εξασφάλιση 
10.1. Για την εξασφάλιση των κάθε μορφής απαιτήσεων της Τραπέζης από την παρούσα σύμβαση, καθώς και από την Σύμβαση 
Στεγαστικού Δανείου, της οποίας η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, ο Οφειλέτης υποχρεούται να παραχωρήσει εντός 
χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας και υπέρ της Τραπέζης ενιαία προσημείωση υποθήκης, η 
σειρά της οποίας αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας για το συνολικό ποσό που αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη, 
επί ακινήτου τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται επίσης στην Πρόσθετη Πράξη, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι αυτού ευρίσκονται σε 
απόλυτη νομική τάξη και δεν υφίσταται επ' αυτού άλλο βάρος, εκτός εάν συναινέσει σε αυτό ρητά η Τράπεζα.  
10.2. Ο Οφειλέτης δηλώνει ότι τα όρια, η έκταση και η περιγραφή του προσημειωμένου ακινήτου έχουν καλώς και ότι παραιτείται από 
κάθε σχετική ένσταση ή ανακοπή, εγγυώμενος ταυτόχρονα ότι από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της 
το προσημειωμένο ακίνητο θα παραμείνει συνεχώς της άμεσης, αποκλειστικής και αδιαφιλονίκητης κυριότητας, νομής και κατοχής του 
και ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση (εκτός της περιπτώσεως της παρ. 11.1.), κατάσχεση, διεκδίκηση και 
γενικά από κάθε δικαίωμα τρίτου. 
10.3.1. Ο Οφειλέτης υποχρεούται πριν την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης να ασφαλίσει το προσημειωμένο ακίνητο, με δικά του 
έξοδα, τουλάχιστον κατά των κινδύνων πυρκαϊάς και σεισμού και να το διατηρεί ασφαλισμένο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας συμβάσεως, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία της αποδοχής της Τραπέζης, για ποσό το οποίο έχει κριθεί επαρκές 
από την Τράπεζα και αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη. Ο Οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην Τράπεζα το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα έχουν ρητά περιληφθεί οι ακόλουθες διατάξεις: α) δήλωση της ασφαλιστικής εταιρίας σύμφωνα 
με την οποία αναγνωρίζεται ρητά στην Τράπεζα η ιδιότητα του προσημειούχου δανειστή και υποχρεώνεται η ασφαλιστική εταιρία να 
καταβάλλει απευθείας στην Τράπεζα την όποια ασφαλιστική αποζημίωση, αμέσως μόλις επέλθει ο κίνδυνος έναντι του οποίου έγινε η 
ασφάλιση και β) υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας να ειδοποιεί την Τράπεζα σε οποιαδήποτε περίπτωση μη ανανεώσεως της 
ασφαλίσεως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της ή για την πρόθεση του Οφειλέτη να μεταβάλλει μερικά ή ολικά τους όρους της 
ασφαλίσεως.  
10.3.2. Εάν ο Οφειλέτης παραλείψει να ασφαλίσει το ακίνητο κατά τα παραπάνω και να διατηρεί αυτό ασφαλισμένο καθ' όλη τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 
πιο πάνω. 
10.3.3. Σε περίπτωση που ο Οφειλέτης δεν προβεί στην απαιτούμενη ανανέωση της ασφαλίσεως, η Τράπεζα δικαιούται κατά την 
απόλυτη κρίση της, είτε να προβεί η ίδια στην ανωτέρω ανανέωση με έξοδα του Οφειλέτη, ο οποίος θα υποχρεούται να τα αποδώσει 
στην Τράπεζα αμέσως έντοκα από την ημερομηνία της καταβολής τους από την Τράπεζα με το ανώτατο σε ισχύ επιτόκιο υπερημερίας, 
μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους, είτε να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 πιο πάνω.  
11. Εγγύηση  
11.1. Ο Εγγυητής, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα: 
α) Ότι εγγυάται προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση κάθε απαιτήσεώς της από την Πίστωση, πλέον των 
κάθε μορφής τόκων (συμβατικών, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), της εκάστοτε εισφοράς του Ν. 128/75 και εξόδων και γενικά την 
εκπλήρωση από τον Οφειλέτη όλων των υποχρεώσεών του από την παρούσα, για τις οποίες ενέχεται αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε 
ολόκληρο μαζί με τον Οφειλέτη ως αυτοφειλέτης. 
β) Ότι παραιτείται από το δικαίωμά του να αρνηθεί καταβολή μέχρι να επιχειρηθεί άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση κατά του Οφειλέτη 
(ένσταση διζήσεως, άρθρ.855 Α.Κ.). 
γ) Ότι ευθύνεται από την εγγύηση ανεξάρτητα από το νομότυπο της υποχρεώσεως που έχει αναλάβει ο Οφειλέτης και ειδικά 
ανεξάρτητα από τυχόν ελαττώματα σχετικά με την εκπροσώπησή του.  
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δ) Ότι δεν μπορεί να προτείνει κατά της Τραπέζης τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του Οφειλέτη, εάν αυτός παραιτήθηκε 
οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο από αυτές, εκτός εάν η παραίτηση οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. 
ε) Ότι δεσμεύεται από κάθε αναγνώριση και παράταση εξοφλήσεως (οιασδήποτε μορφής, είτε εξωδίκου, είτε δικαστικής) του χρέους 
από τον Οφειλέτη προς την Τράπεζα, καθώς επίσης και από το δεδικασμένο υπέρ της Τραπέζης κατά του Οφειλέτη. 
στ) Ότι παραιτείται έναντι της Τραπέζης από το δικαίωμα της υποκαταστάσεώς του στα παρεπόμενα εμπράγματα ή ενοχικά 
δικαιώματά της, εάν η απαίτηση της Τραπέζης από τη σύμβαση αυτή δεν έχει προηγουμένως εξοφληθεί ολοσχερώς.  
ζ) Ότι σε περίπτωση ανανεώσεως, 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 ΑΚ.  
η) Ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της συμβάσεως και του Πλαισίου Συνεργασίας τους οποίους κατενόησε πλήρως. 
11.2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστερήσεως του Εγγυητή να ανταποκριθεί στις από την παρούσα εγγύηση υποχρεώσεις του, 
μετά από σχετική πρόσκληση της Τραπέζης, αυτή δύναται να αναθέσει την ειδοποίηση του Εγγυητή για την ληξιπρόθεσμη οφειλή σε 
εταιρείες του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει ή και την επιδίωξη της εισπράξεως των οφειλομένων για τα οποία εγγυήθηκε σε δικηγόρους 
και δικαστικούς επιμελητές και να τον επιβαρύνει με το σύνολο των εξόδων και αμοιβών δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών 
επιμελητών κ.λπ., όπως κατ' ελάχιστο ορίζονται στο νόμο, αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λπ. για την εξώδικη και δικαστική 
επιδίωξη της εισπράξεως των οφειλομένων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αναγκαστικής εκτελέσεως και να αναγγείλει την μη 
προσήκουσα εκπλήρωση των εκ της εγγυήσεως υποχρεώσεών του στο αρχείο πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς της 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., που έχει σκοπό την προστασία της πίστεως και των συναλλαγών και εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, 
Τ.Κ. 151 25, Αμαρούσιον (υπεύθυνος επεξεργασίας). 
11.3. Στην περίπτωση υπάρξεως περισσότερων εγγυητών, κάθε ένας εξ αυτών ευθύνεται εξ ολοκλήρου και όλες οι αναφορές που 
γίνονται στην παρούσα για τον Εγγυητή, αφορούν όλους τους Εγγυητές και καθένα χωριστά. 
11.4. Η διάρκεια της εγγυήσεως ορίζεται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της Πιστώσεως. Σε περίπτωση καταγγελίας, η εγγύηση ισχύει 
για δεκαοκτώ (18) μήνες από την επομένη της καταγγελίας και αν εντός της προθεσμίας αυτής αρχίσουν οι δικαστικές ενέργειες και 
συνεχισθούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, η διάρκεια της εγγυήσεως παρατείνεται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου 
ποσού. 
11.5. Αντί ή και πέραν της ως άνω εμπράγματης εξασφαλίσεως (10.1) ή εγγυήσεως (11.1), τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να 
συμφωνούν οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση απομειωθεί η αξία της χορηγηθείσας ασφάλειας ή 
καταστεί αδύνατη ή αμφίβολη η ρευστοποίησή της (στην έννοια της οποίας εντάσσεται και η επιδείνωση της φερεγγυότητας ή και της 
πιστοληπτικής ικανότητας του Εγγυητή), ο Οφειλέτης υποχρεούται να αντικαταστήσει ή συμπληρώσει την παρασχεθείσα ασφάλεια, 
ώστε να αποκαταστήσει άμεσα το επίπεδο ασφάλειας της Τραπέζης. 
11.6. Εφόσον συμφωνηθεί (όπως προκύπτει από σχετική επιλογή του Οφειλέτη στα Στοιχεία Αιτήσεως) ότι οι απαιτήσεις της Τραπέζης 
από τη σύμβαση αυτή θα ασφαλισθούν έναντι του κινδύνου του θανάτου ή ολικής μόνιμης ανικανότητας του Οφειλέτη με την ένταξή της 
σε ειδικό για το σκοπό αυτό ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει η Τράπεζα στους πελάτες της, αυτός εξουσιοδοτεί με τη σύμβαση 
αυτή την Τράπεζα να χρεώνει κάθε μήνα το Πιστωτικό Όριο με το εκάστοτε ασφάλιστρο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο του τελευταίου Λογαριασμού του άρθρου 6 πιο πάνω και προστίθεται στην αμέσως επόμενη Ελάχιστη Καταβολή, και στη 
συνέχεια να το αποδίδει ακριβόχρονα στην Ασφαλιστική Εταιρία. Η πιο πάνω εξουσιοδότηση συμφωνείται ανέκκλητη γιατί αφορά στο 
συμφέρον αμφότερων των συμβαλλομένων και της ασφαλιστικής εταιρίας ως τρίτης. Εφόσον ο Οφειλέτης επιλέξει την κατά τα 
ανωτέρω ασφάλιση, θα του παραδοθεί κατά την υπογραφή της Αιτήσεως ασφαλίσεως και της παρούσας συμβάσεως το σχετικό 
πιστοποιητικό ασφαλίσεως.  
12. Αποδεικτικές Συμφωνίες 
12.1. Υπό την επιφύλαξη των παρ. 6.4 και 6.7 πιο πάνω, ο Οφειλέτης γνωρίζοντας αφενός ότι η εκάστοτε οφειλή του από τη χρήση της 
Πιστώσεως αποπληρώνεται σε περιοδικές δόσεις και ότι λαμβάνει Λογαριασμούς κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 πιο πάνω αν 
εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως Λογαριασμού δεν ειδοποιήσει την Τράπεζα γραπτώς με συστημένη επιστολή 
ότι δεν έχει λάβει τον Λογαριασμό που αφορά τη χρονική περίοδο που προηγείται της καλυπτόμενης από τον παραληφθέντα 
Λογαριασμό, τεκμαίρεται ότι ο Λογαριασμός αυτός παραλήφθηκε, επιτρεπόμενης ανταποδείξεως. 
12.2. Ο Οφειλέτης δικαιούται να αμφισβητήσει το περιεχόμενο Λογαριασμού, αναφορικά με μη εγκεκριμένες ή εσφαλμένα 
εκτελεσθείσες συναλλαγές, κατά την έννοια του κεφαλαίου 4 του Πλασίου Συνεργασίας, οπότε οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως 
στην Τράπεζα, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός απώτατης προθεσμίας δέκα τριών (13) μηνών από την 
ημερομηνία χρεώσεως. Άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω απώτατης προθεσμίας αποτελεί αποδοχή και ανεπιφύλακτη αναγνώριση 
των επί μέρους και συνολικών κονδυλίων του Λογαριασμού.  
13. Φόροι - Έξοδα - Συνολική Ετήσια Πραγματική Ποσοστιαία Επιβάρυνση («Σ.Ε.Π.Π.Ε.»)  
13.1. Όλοι οι φόροι, τέλη, εισφορές ή έξοδα σε σχέση με τη σύμβαση, τις παρεχόμενες εγγυήσεις ή ασφάλειες υπέρ της Τραπέζης, την 
εξόφληση ή την τυχόν δικαστική επιδίωξη της εξοφλήσεως, περιλαμβανομένων και των εξόδων αναγκαστικής εκτελέσεως, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Οφειλέτη και εισπράττονται από αυτόν. 
13.2. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω ποσά καταβληθεί από την Τράπεζα, καταλογίζεται σε βάρος του Οφειλέτη έντοκα με 
το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα καταβολής του από την Τράπεζα μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.  
13.3. Έχοντας υπόψιν την απαραίτητη εκ μέρους της Τραπέζης έρευνα της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας του Οφειλέτη 
κατά την εξέταση της Αιτήσεως, ο Οφειλέτης βαρύνεται με τα έξοδα επεξεργασίας του αιτήματός του για τη χορήγηση της Πιστώσεως, 
που σημειώνονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας και τα οποία χρεώνονται στον πρώτο Λογαριασμό και εξοφλούνται με εφάπαξ 
καταβολή πέραν της Ελάχιστης Καταβολής. 
13.4. Έχοντας υπ’όψιν τη μεγάλη διάρκεια της συμβάσεως αυτής και την παρακολούθηση και διαχείριση της Πιστώσεως κατά την ως 
άνω διάρκεια, όπως και την ετήσια περιοδική ανανέωσή της (παρ. 2.2), ο Οφειλέτης βαρύνεται με τα έξοδα διαχειρίσεως που 
αναφέρονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. Στο ποσό της πρώτης Ελάχιστης Καταβολής μετά την υπογραφή της παρούσας και 
κάθε εφεξής δωδεκαμήνου, θα προστίθεται το ποσό των ως άνω διαχειριστικών εξόδων της Τραπέζης. 
13.5. Έχοντας υπ' όψιν τη μεγάλη διάρκεια της παρούσας, η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλλει το ύψος των επιβαρύνσεων που 
αναγράφονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας ή και να συμπληρώσει αυτές για σπουδαίο λόγο, όπως η κατά 50% διακύμανση 
του πληθωρισμού και του κόστους εργασίας, ο αναλαμβανόμενος ειδικός και γενικός κίνδυνος και οι συνθήκες της αγοράς και του 
ανταγωνισμού που συγχρόνως αποτελούν και τα κριτήρια αναπροσαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση οι εκάστοτε νέες επιβαρύνσεις 
γνωστοποιούνται στον Οφειλέτη με τους Λογαριασμούς του άρθρου 6 και ισχύουν υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 16 πιο 
κάτω. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους όρους του άρθρου 9 πιο πάνω.  
13.6. Ο Οφειλέτης επιβαρύνεται με τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσθετη Πράξη της 
παρούσας, στα οποία αναφέρεται και η Συνολική Ετήσια Πραγματική Ποσοστιαία Επιβάρυνση («Σ.Ε.Π.Π.Ε.»), που μεταβάλλεται κάθε 
φορά που μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το επιτόκιο.  
14. Συμψηφισμός  



ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 
14.1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παρ. 14.2. ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής εξουσιοδοτούν με την παρούσα ανέκκλητα την Τράπεζα 
να χρεώνει με κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή από την παρούσα σύμβαση, οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό τους, ανεξάρτητα από το 
νόμισμα στο οποίο τηρείται και το Κατάστημα της Τραπέζης όπου έχει ανοιχθεί. Επίσης, η Τράπεζα έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή 
από την παρούσα σύμβαση δικαίωμα συμψηφισμού προς οποιαδήποτε άλλη ανταπαίτηση του Οφειλέτη ή/και του Εγγυητή, έστω και 
αν προέρχεται από εμβάσματα ή καταθέσεις ακόμα και σε διαφορετικό νόμισμα. 
14.2. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση επιβολής κατασχέσεως επί του εκάστοτε υπολοίπου καταθετικού λογαριασμού του Οφειλέτη 
ή/και του Εγγυητή που τηρείται στην Τράπεζα από οποιονδήποτε δανειστή του, στα χέρια της Τραπέζης, ως τρίτης, η Τράπεζα 
δικαιούται να συμψηφίζει με το υπόλοιπο της καταθέσεως κάθε, κατά τον χρόνο της κατασχέσεως, απαίτησή της κατά του Οφειλέτη 
ή/και του Εγγυητή από την παρούσα σύμβαση, ακόμα και μη ληξιπρόθεσμη. 
15. Γνωστοποιήσεις  
15.1. Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις, αιτήσεις ή εγκρίσεις θα απευθύνονται ως προς την Τράπεζα σε οποιοδήποτε Κατάστημα  του 
δικτύου της στους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσεως που γνωστοποιούνται μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων και των Λογαριασμών 
του άρθρου 6 πιο πάνω, και ηλεκτρονικά στην αρμόδια προς τούτο ηλεκτρονική διεύθυνση υπό www.alpha.gr (e-mail: 
LoansCustomerService@alpha.gr), ως προς δε τον Οφειλέτη ή τον Εγγυητή στη διεύθυνση που έχει σημειωθεί στην ίδια Αίτηση, ή 
στον αντίκλητό του, εφόσον έχει ορισθεί στην Αίτηση, κατά την κρίση της Τραπέζης.  
15.2. Ο Οφειλέτης, ο Εγγυητής και ο τυχόν Αντίκλητος υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωρίς καμία καθυστέρηση στην Τράπεζα, 
εγγράφως, κάθε αλλαγή της ταχυδρομικής διευθύνσεώς τους. Η εκάστοτε ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται 
νόμιμη κατοικία του συμβαλλομένου τον οποίο αφορά, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και 
παράγονται τα κατά νόμο και την παρούσα αποτελέσματα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής 
διευθύνσεως ή και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που ο Οφειλέτης δήλωσε κατά την παρ. 6.5 πιο πάνω.  
16. Τροποποίηση των όρων  
16.1. Η Τράπεζα δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας συμβάσεως μόνο για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση 
συντελείται μόνο μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της στον Οφειλέτη, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται 
τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί την τροποποίηση 
και να καταγγείλει την παρούσα (άρθρο 9) αμέσως, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση και σε κάθε περίπτωση πριν την προτεινόμενη 
ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των τροποποιήσεων. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ 
μέρους του της σχετικής τροποποιήσεως.  
16.2. Ρητά συμφωνείται ότι δεν συνιστά τροποποίηση της συμβάσεως  κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου η μεταβολή 
των κυμαινόμενων επιτοκίων (παρ. 4.3.), η μεταβολή του ποσοστού της Ελάχιστης Καταβολής (παρ. 5.5.), η μεταβολή του Πιστωτικού 
Ορίου (παρ. 2.4.) και η αναστολή χρήσεως της κάρτας (παρ. 2.4.). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το δικαίωμα του Οφειλέτη να 
καταγγείλει τη σύμβαση αυτή (άρθρο 9) ισχύει χωρίς κανέναν περιορισμό. 
17. Γενικοί Όροι  
17.1. Ο Οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίζει στην Τράπεζα, κατά τη διάρκεια της παρούσας, αμέσως μόλις του ζητηθεί, κάθε 
στοιχείο για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας και της φερεγγυότητάς του. 
17.2. Εάν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι του ενός, τότε ευθύνονται προς την Τράπεζα ο καθένας εξ ολοκλήρου κατά την έννοια των 
άρθρων 481 επ. Α.Κ. και όλες οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα στον Οφειλέτη, θα νοούνται ότι αναφέρονται σε όλους τους 
Οφειλέτες από κοινού και στον κάθε έναν χωριστά. 
17.3. Σε καμμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Τραπέζης να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, δεν μπορεί 
να ερμηνευθεί ή εκληφθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. 
17.4. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της παρούσας δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος και τη δεσμευτικότητα των 
υπολοίπων όρων της. 
17.5. Η παρούσα σύμβαση, η Αίτηση και η Πρόσθετη Πράξη αποτελούν ενιαίο σύνολο και οι όροι, που συνομολογούνται όλοι 
ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητά και εγγράφως.  
17.6. Δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση έχει χαρακτήρα ανακυκλούμενης πιστώσεως, υπό την έννοια ότι οι εκ μέρους του Οφειλέτη 
καταβολές έναντι του Πιστωτικού Ορίου οδηγούν, με την επιφύλαξη της εκ μέρους του τηρήσεως των όρων της παρούσας, σε ισόποση 
απελευθέρωση αυτού προς επαναχρησιμοποίηση, ο Οφειλέτης γνωρίζει ότι ολική αποπληρωμή της οφειλής δε συνεπάγεται 
καταγγελία της παρούσας συμβάσεως και συνεπώς εξακολουθεί να βαρύνεται με τα κατά περίπτωση έξοδα που περιλαμβάνονται στην 
παρ. 14.4. πιο πάνω. 
17.7. Η Τράπεζα γνωστοποιεί στον Οφειλέτη μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο πάνω ή και με επιστολές τυχόν πρόσθετες 
δυνατότητες ή ευκαιρίες ή ευνοϊκούς όρους χρήσεως ή/και εξοφλήσεως της Πιστώσεως. Τυχόν ευνοϊκοί όροι, εφόσον δεν ορίζεται 
συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος τους, μπορούν να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, οποτεδήποτε με σχετική ενημέρωση του Οφειλέτη μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 6 
πιο πάνω. 
18. Δωσιδικία - Εφαρμοστέο Δίκαιο  
18.1. Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το Ν.Δ. 17-7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί 
ανωνύμων εταιριών», όπως κάθε φορά ισχύει. 
18.2. Για κάθε αγωγή, αμφισβήτηση ή διαφορά που μπορεί να προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια 
στην περιφέρεια των οποίων ευρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίσθηκε η παρούσα σύμβαση. 
 
Η σύμβαση αυτή αναγνώσθηκε από τον Οφειλέτη και τον Εγγυητή και συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι συμβαλλόμενοι 
καθένας εκ των οποίων έλαβε από ένα. 
 
 
Τόπος:     Ημερομηνία:  
 

 
 

Για την Τράπεζα                  Ο Οφειλέτης           Ο Εγγυητής 



ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» 

 
Στη Σύμβαση Δανείου Ανοικτής Πιστώσεως «Alpha Εξόδων Κατοικίας» αριθ. __________ με ημερομηνία __/__/_____ 

 
Όροι  
Συμβάσεως  Στοιχεία Συμβάσεως  

Παρ.  2.1. Πιστωτικό Όριο 

Ποσό : ................................................................................ Ευρώ 
 
Δεσμευμένο ποσό κατά την υπογραφή της παρούσας:   
............................................................................................ Ευρώ 

Παρ.  2.2.1. 

Ελάχιστο κεφάλαιο της συμβάσεως 
Στεγαστικού Δανείου αριθ.χχχχχχχχχχχ, 
που πρέπει να αποπληρωθεί για την 
αποδέσμευση. 

 
Ευρώ 10.000,00  
 

Παρ. 3.3.2. 
Αμοιβή της Τραπέζης για αποδοχή 
εντολής με χρέωση του Πιστωτικού 
Ορίου. 

Η υπηρεσία δεν παρέχεται σήμερα 

Παρ. 4.1  Κυμαινόμενο Επιτόκιο 
Παρεμβατικό επιτόκιο Euribor τριών μηνών:  (31/03/2011): 1,219 % + περιθώριο 
(spread): 4,00% + εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%). 
Συνολικό Επιτόκιο: 5,819 % 

Παρ.   4.5.  Επιτόκιο Υπερημερίας Σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το εκάστοτε εφαρμοζόμενο επιτόκιο του 
άρθρου 4, πλέον εισφοράς του Ν.128/75. 

Παρ.   5.1.  Ορισμός Ελάχιστης Καταβολής για  τα 
πρώτα πέντε (5) έτη. 

Το σύνολο των δεδουλευμένων τόκων που αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο υπόλοιπο 
της Πιστώσεως. 

Παρ. 5.1. Ορισμός Ελάχιστης Καταβολής μετά το 
πέρας  των πρώτων πέντε (5) ετών: 

Μετά το πέρας των πρώτων πέντε (5) ετών, η Ελάχιστη Καταβολή θα ισούται με 
ποσοστό ύψους 1,50% επί του συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου εκ κεφαλαίου 
και κάθε μορφής δεδουλευμένων τόκων. 

Παρ  5.3.  Περιοδικότητα Καταβολών Μηνιαία καταβολή, 20 ημέρες από την έκδοση του Λογαριασμού. 

Παρ. 5.11. 

Επιβάρυνση Οφειλέτη για την 
καθυστέρηση και την ειδοποίηση του 
Οφειλέτη σε περίπτωση καθυστερήσεως 
εξοφλήσεως της Ελάχιστης Καταβολής: 

Ευρώ 0,00 για καθυστέρηση από  1 έως 29 ημέρες 
Ευρώ 4,00 για καθυστέρηση από 30 έως 59 ημέρες 
Ευρώ 6,00 για καθυστέρηση από 60 έως 89 ημέρες 
Ευρώ 8,00 για καθυστέρηση από 90 ημέρες και άνω 

Παρ. 6.4. 

Ποσό χρεωστικού υπολοίπου, το οποίο 
όταν δεν υπερβαίνει το αναγραφόμενο 
στην παρούσα ποσό για διάστημα πέραν 
των έξι (6) μηνών, παύει η αποστολή 
Λογαριασμών στον Οφειλέτη. 

Ευρώ 50,00 

Παρ. 8.1. Ποσοστό Υπολογισμού δόσεως 
Αποπληρωμής της οφειλής. 2,5% επί του υπολοίπου την Ημερομηνία Λήξεως του Πιστωτικού Ορίου. 

Παρ.  10.1. Ποσό Προσημειώσεως Υποθήκης 
...................................................................................................... Ευρώ 

Παρ.  10.1. Σειρά Προσημειώσεως Υποθήκης  ...................................................................................................... 

 
Παρ.  10.2. 
 
 
 

Στοιχεία Προσημειωμένου  
Ακινήτου 

α) Είδος       ............................................................................................      
 
β) Οδός       ............................................................................................      
 
γ) Αριθμός   ............................................................................................      
 
δ) Περιοχή   ............................................................................................      
 
ε) Πόλη       ............................................................................................      
 
στ) Επιφάνεια .........................................................................................      

Παρ.  10.3.  Ποσό Ασφαλίσεως Ακινήτου ...................................................................................................... Ευρώ 
 
Παρ. 13.3.  
 

Έξοδα Επεξεργασίας αιτήματος για τη 
χορήγηση της Πιστώσεως. 

 
Ευρώ 0,00  
 

Παρ.   13.4. Ετήσια Περιοδικά Έξοδα Διαχειρίσεως. Ευρώ 40,00  

 
Παράδειγμα Υπολογισμού Συνολικής Ετήσιας Πραγματικής Ποσοστιαίας Επιβάρυνσης («ΣΕΠΠΕ»)  (παρ. 13.5.).  
Για ποσό Ευρώ 3.000 που εκταμιεύθηκε την 01.04.2011 διάρκειας δώδεκα (12)  μηνών, ονομαστικό  επιτόκιο Euribor 3 μηνών (31.03.2010: 1,219%) + 
4,00% πλέον εισφοράς Ν. 128/75 0,6% πλέον ετήσιων εξόδων Ευρώ 40 (Συνολική Ετήσια Πραγματική Ποσοστιαία Επιβάρυνση Σ.Ε.Π.Π.Ε. 8,321%). Τα 
έξοδα καταβάλλονται με την πρώτη δόση και οι δώδεκα (12) δόσεις έχουν ως εξής: 1.05.2011 297,95 ευρώ, 1.06.2011 257,95 ευρώ, 1.07.2011 257,95 
ευρώ, 1.08.2011 257,95 ευρώ, 1.09.2011 257,95 ευρώ, 1.10.2011 257,95 ευρώ, 1.11.2011 257,95 ευρώ, 1.12.2011 257,95 ευρώ, 1.01.2012 257,95 
ευρώ, 1.02.2012 257,95 ευρώ, 1.03.2012 257,95 ευρώ, 1.04.2011 257,95 ευρώ. Ο υπολογισμός του Σ.Ε.Π.Π.Ε. γίνεται με τις εξής παραδοχές: 
α. Η σύμβαση ισχύει για όλη τη συμφωνηθείσα διάρκεια. 
β. Ο Οφειλέτης εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του. 
γ. Το επιτόκιο χορηγήσεων παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της συμβάσεως (Αφορά μόνον περιπτώσεις που προβλέπεται κυμαινόμενο επιτόκιο). 
Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Οφειλέτης εξαρτάται από το ύψος των καταβολών/αναλήψεων του Οφειλέτη. Για παράδειγμα: 
Εάν πραγματοποιηθεί ανάληψη Ευρώ 10.000,00 με μία εφάπαξ συναλλαγή, το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε δώδεκα μήνες είναι Ευρώ 
621,90. Το υπόλοιπο της πιστώσεως μετά το πέρας των δώδεκα μηνών θα είναι Ευρώ 10.000,00.                       
        
Τόπος:…………………..          Ημερομηνία:……………….. 

 
Για την Τράπεζα             Ο Οφειλέτης        Ο Εγγυητής 



ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 
 


