Αριθμός Συμβάσεως :
ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα
από τους υπογράφοντες την παρούσα κάτω από την επωνυμία της (εφεξής «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο
(εφεξής «Oφειλέτης») υπό την εγγύηση του εγγυητή (εφεξής «Εγγυητής») το προϊόν που αυτός έχει επιλέξει στη συνημμένη στην
παρούσα αίτηση (εφεξής «Αίτηση», στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Τραπέζης, του Οφειλέτη και του Εγγυητή),
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης συμβάσεως, οι οποίοι συμπληρώνουν το «Πλαίσιο Συνεργασίας – Γενικοί Όροι Διενέργειας
Τραπεζικών Συναλλαγών» (Έκδοση 2.0./2018), αντίγραφο του οποίου δόθηκε στον Οφειλέτη και το οποίο διατίθεται σε όλα τα
Καταστήματα της Τραπέζης και στον διαδικτυακό τόπο της (www.alpha.gr) και το οποίο ο Οφειλέτης αποδέχεται ως αδιαίρετο όλο με
την Αίτηση, την παρούσα και την τυχόν πρόσθετη πράξη της (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη») .
1. Αντικείμενο Συμβάσεως
Η Τράπεζα, με τη σύμβαση αυτή, χορηγεί στον Οφειλέτη έντοκο δάνειο (εφεξής «Δάνειο»), το ποσό του οποίου αναφέρεται στην
Αίτηση, υπό τον τίτλο «Στοιχεία Δανείου» (εφεξής «Στοιχεία Δανείου»), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα πιο κάτω.
2. Σκοπός και Διάρκεια Δανείου
Ο σκοπός και η διάρκεια, σε μήνες, του κατά την παρούσα σύμβαση Δανείου αναφέρονται στα Στοιχεία Δανείου.
3. Δανειακός Λογαριασμός
Το Δάνειο και η εξέλιξή του παρακολουθείται μέσω του Δανειακού Λογαριασμού, που δημιουργείται με την έγκριση της χορηγήσεώς
του από την Τράπεζα, στον οποίο χρεώνεται το ποσό του Δανείου κατά την εκταμίευση, όπως και οι λοιπές επιβαρύνσεις του Οφειλέτη
και πιστώνονται όλες οι έναντι αυτών καταβολές, όπως ακριβώς καταχωρίζονται στα Βιβλία της Τραπέζης. Ο Δανειακός Λογαριασμός
αναφέρεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω.
4. Εκταμίευση του Δανείου
4.1. Η εκταμίευση του Δανείου πραγματοποιείται, κατ` επιλογή του Οφειλέτη, είτε με εφάπαξ καταβολή του προϊόντος του Δανείου
απευθείας από την Τράπεζα στον Οφειλέτη (παρ. 4.2 πιο κάτω), είτε και σε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που ο Οφειλέτης
υποδεικνύει στην Τράπεζα ως δεκτικό καταβολής μέρους ή του συνόλου του Δανείου (παρ. 4.3 πιο κάτω).
4.2. Στην πρώτη περίπτωση της προηγούμενης παρ. 4.1, ο Οφειλέτης εντέλλεται και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώσει τον
Δανειακό Λογαριασμό με το ποσό του Δανείου και να πιστώσει το ισόποσο στον λογαριασμό καταθέσεων που ο Οφειλέτης τηρεί στην
Τράπεζα και του οποίου τον ακριβή αριθμό σημείωσε στα Στοιχεία Δανείου.
4.3. Στη δεύτερη περίπτωση της παρ. 4.1. πιο πάνω, ο Οφειλέτης εντέλλεται και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώσει τον Δανειακό
Λογαριασμό με το ποσό του Δανείου και να πιστώσει ισόποσα τον λογαριασμό τρίτου που τηρείται στην Τράπεζα, τον αριθμό του
οποίου σημειώνει στα Στοιχεία Δανείου. Εφόσον η προηγούμενη εντολή αφορά ποσό μικρότερο από το ποσό του Δανείου, για το
υπόλοιπο ποσό εφαρμόζονται οι διατάξεις της αμέσως προηγούμενης παρ. 4.2.
4.4. Οι κατά τα ανωτέρω (παρ. 4.2 και 4.3) εξουσιοδοτήσεις του Οφειλέτη προς την Τράπεζα δεν μπορούν να ανακληθούν μετά την
έγκριση της χορηγήσεως του Δανείου από την Τράπεζα. Ο Οφειλέτης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου των
ως άνω εντολών του και δηλώνει ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα τις χρεοπιστώσεις των παρ. 4.2 και 4.3. ως εκταμίευση και συνεπώς
κατάρτιση του Δανείου.
4.5. Οι κατά τα παραπάνω ενέργειες αποδεικνύονται από τις σχετικές εγγραφές στα Βιβλία της Τραπέζης και στον Δανειακό
Λογαριασμό και ο Οφειλέτης ενημερώνεται για αυτές από τους Λογαριασμούς του άρθρου 8 πιο κάτω.
5. Τόκος
5.1. Το Δάνειο εκτοκίζεται από την ημερομηνία εκταμιεύσεως και συνεπώς καταρτίσεώς του με συνολικό συμβατικό επιτόκιο που
αποτελείται από σταθερό επιτόκιο (παρ. 5.4) ή κυμαινόμενο επιτόκιο και περιθώριο (παρ. 5.5έως και 5.5.9), η επιλογή του οποίου
αναφέρεται στα Στοιχεία Δανείου και στην τυχόν Πρόσθετη Πράξη. Ο Οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, πέραν του συνολικού
συμβατικού επιτοκίου, να καταβάλει προς την Τράπεζα την εκάστοτε προβλεπόμενη, αρμοδίως, εισφορά του Ν. 128/75 όπως και κάθε
άλλο φόρο, εισφορά, τέλος κ.λπ. τυχόν επιβληθεί στο μέλλον μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής.
5.2. Ο τόκος του Δανείου υπολογίζεται με το σύστημα της σύνθετης τοκοχρεωλυσίας με το εκάστοτε ισχύον συνολικό συμβατικό
επιτόκιο, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75, όπως κάθε φορά ισχύει, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών.
5.3.1. Η Τράπεζα δύναται να προσφέρει στον Οφειλέτη προνομιακό επιτόκιο, το ύψος και η διάρκεια ισχύος του οποίου αναγράφονται
στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσης, προσβλέποντας στη συνέπειά του, στην εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αυτής και
κυρίως στην ακριβόχρονη εξόφληση του δανείου. Τα προνομιακά επιτόκια είναι κυμαινόμενα και μεταβάλλονται κατά τους όρους των
παρ. 5.5. έως και 5.5.9 πιο κάτω.
5.3.2. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν καθυστέρηση εξοφλήσεως οποιασδήποτε δόσης ή καταγγελία της συμβάσεως αυτής, συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη κατάργηση του προνομιακού επιτοκίου, οπότε το ανεξόφλητο κεφάλαιο του Δανείου θα εκτοκίζεται από την επομένη της
ημερομηνίας πληρωμής (άρθρο 6.3.) της καθυστερούμενης δόσης ή της καταγγελίας της συμβάσεως με το εκάστοτε ισχύον συνολικό
συμβατικό επιτόκιο της παρ. 5.1 πιο πάνω.
5.4. Σε περίπτωση που το συνολικό συμβατικό επιτόκιο αποτελείται από σταθερό επιτόκιο, το ακριβές ύψος αυτού αναφέρεται στα
Στοιχεία Δανείου και στην τυχόν Πρόσθετη Πράξη και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της συμβάσεως.
5.5. Σε περίπτωση που το συνολικό συμβατικό επιτόκιο αποτελείται από (α) το κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR και (β) από το
περιθώριο (spread), ως ειδικώς ορίζονται και συμφωνούνται στα Στοιχεία Δανείου και στην τυχόν Πρόσθετη Πράξη, τα οποία
αποτελούν αυτοτελή και ανεξάρτητα αριθμητικά μέρη του συμβατικού επιτοκίου, ισχύουν και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις επόμενες
παρ. 5.5.1 έως και 5.5.9:
5.5.1. Ως EURIBOR (μηνός, τριμήνου ή εξαμήνου κ.λπ.) νοείται ο μέσος όρος των επιτοκίων που οι τράπεζες της Ευρωζώνης, οι
οποίες συμμετέχουν στην διαδικασία καθορισμού του, προσφέρουν διατραπεζικές καταθέσεις αντίστοιχης διαρκείας, όπως αυτό
ανακοινώνεται κάθε εργάσιμη ημέρα στις 11:00 ώρα Βρυξελλών, μέσω της ιστοσελίδας www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euriborrates.html ή μέσω του πρακτορείου REUTERS ή άλλου έγκυρου πρακτορείου ειδήσεων.
5.5.2. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, εργάσιμες ημέρες είναι οι ημέρες λειτουργίας του συστήματος πληρωμών της
Ευρωζώνης (σήμερα TARGET II), που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναδημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
5.5.3. Για τον προσδιορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου (EURIBOR) της οφειλής λαμβάνεται υπόψη η τιμή του EURIBOR της
χρονικής περιόδου που προσδιορίζεται στα Στοιχεία Δανείου και στην τυχόν Πρόσθετη Πράξη (μηνός, τριμήνου, εξαμήνου κ.λπ.:
ονομαστική περίοδος), κατά μεν την εκταμίευση, όπως καθορίζεται δύο εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή και στη συνέχεια, κατά την
έναρξη κάθε ονομαστικής περιόδου, όπως αυτό καθορίζεται δύο εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή, ανεξαρτήτως της περιοδικότητας
των δόσεων ή/και λοιπών καταβλητέων, δυνάμει της Συμβάσεως, ποσών.
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5.5.4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καθορισθεί η αντίστοιχη τιμή του EURIBOR κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες,
συμφωνείται ότι θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία αυτή καθορίσθηκε.
5.5.5. Εάν, οποτεδήποτε μέχρι την ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής από τη Σύμβαση, παύσει να καθορίζεται το EURIBOR της
ονομαστικής περιόδου που προσδιορίζεται στα Στοιχεία Δανείου και στην τυχόν Πρόσθετη Πράξη, για τον προσδιορισμό του
κυμαινόμενου επιτοκίου, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο τιμών EURIBOR με την πλησιέστερη ονομαστική περίοδο, όπως
κατά τα ανωτέρω ορίζονται.
5.5.6. Το ισχύον, κατά την έκδοση εκάστου Λογαριασμού του άρθρου 8, ύψος του συνολικού συμβατικού επιτοκίου, γνωστοποιείται
στον Oφειλέτη με τον αντίστοιχο Λογαριασμό.
5.5.7. Η κατά τα ανωτέρω διακύμανση του EURIBOR δεν συνιστά τροποποίηση της Συμβάσεως δεδομένου ότι το κυμαινόμενο
επιτόκιο είναι από τη φύση του μεταβαλλόμενο μέγεθος.
5.5.8. Ρητώς συνομολογείται από τους συμβαλλόμενους ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση το EURIBOR λάβει αρνητική τιμή, για όσο
χρόνο αυτό ισχύει, για λόγους προσδιορισμού του συνολικού συμβατικού επιτοκίου της Συμβάσεως, η τιμή του κυμαινομένου επιτοκίου
ουδέποτε μπορεί να μειωθεί κάτω του μηδενός και συνεπώς αυτή θα εκλαμβάνεται ως μηδενική.
5.5.9. Ρητώς επίσης συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι το ύψος του συμφωνούμενου στα Στοιχεία Δανείου και στην τυχόν
Πρόσθετη Πράξη περιθωρίου θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμβάσεως.
6. Εξόφληση
6.1. Το Δάνειο εξοφλείται κατά το κεφάλαιο και τους τόκους σε διαδοχικές, ισόποσες, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, η περιοδικότητα και ο
αριθμός των οποίων ορίζονται στα Στοιχεία Δανείου, όπου επίσης αναφέρεται και το ποσό κάθε δόσεως, το οποίο (με την επιφύλαξη
των παρ. 6.4 και 7.3.2 πιο κάτω) θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια του Δανείου, μόνον εφόσον έχει συμφωνηθεί σταθερό
επιτόκιο.
6.2. Εάν έχει συμφωνηθεί περίοδος χάριτος, η διάρκεια της οποίας ορίζεται στα Στοιχεία Δανείου, αυτή είναι έντοκη και οι τόκοι που
προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, κατ` επιλογή του Οφειλέτη που σημειώνεται στα Στοιχεία Δανείου, είτε κεφαλαιοποιούνται
προστιθέμενοι στο ποσό του Δανείου κατά τη λήξη της και εξοφλούνται μαζί με αυτό, είτε εξοφλούνται μόνο αυτοί με μηνιαίες
καταβολές που καθορίζονται στα Στοιχεία Δανείου (τοκοπληρωμή), είτε εξοφλούνται στο σύνολό τους μαζί με την πρώτη δόση μετά το
τέλος της περιόδου χάριτος.
6.3. Η πρώτη δόση του Δανείου εξοφλείται την επέτειο της ημέρας της εκταμιεύσεως του αμέσως επόμενου μηνός και, εάν έχει
συμφωνηθεί περίοδος χάριτος, την πρώτη επέτειο της ημέρας της εκταμιεύσεως, μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος. Κάθε μία από τις
επόμενες δόσεις εξοφλείται την επέτειο της ως άνω ημερομηνίας ανά χρονικά διαστήματα ίσα με την περιοδικότητα των δόσεων, όπως
αυτή έχει συμφωνηθεί και αναφέρεται στα Στοιχεία Δανείου. Κάθε μία από τις ημερομηνίες αυτές είναι δήλη ημέρα κατά την έννοια του
νόμου και για τις έννομες συνέπειες. Η ημερομηνία καταβολής κάθε δόσεως γνωστοποιείται στον Οφειλέτη με τους Λογαριασμούς του
άρθρου 8 και με τον πίνακα δόσεων του άρθρου 6.5 πιο κάτω.
6.4.1. Εφόσον ο Οφειλέτης εκπληρώνει ακριβόχρονα τις εκ της παρούσης προερχόμενες υποχρεώσεις του και εφόσον δεν έχει
συμφωνηθεί η παροχή περιόδου χάριτος, παρέχεται η δυνατότητα παραλείψεως έως και δύο (2) συνεχόμενων ή μη μηνιαίων δόσεων
και, εφόσον οι δόσεις έχουν συμφωνηθεί διμηνιαίες ή τριμηνιαίες, έως μίας (1), ανά δωδεκάμηνο, ως εξής: α) Ο Οφειλέτης δικαιούται να
υποβάλει στην Τράπεζα το σχετικό αίτημα ως προς τη δόση ή τις δόσεις που επιθυμεί να παραλείψει, είτε τηλεφωνικώς, μέσω των
τηλεφωνικών συνδέσεων που η Τράπεζα κάθε φορά ανακοινώνει για την εξυπηρέτηση της πελατείας της, είτε σε οποιοδήποτε
Κατάστημα της Τραπέζης, οποτεδήποτε από την ημερομηνία εξοφλήσεως ενός Λογαριασμού, μέχρι την ημερομηνία εξοφλήσεως του
αμέσως επόμενου Λογαριασμού, οπότε η δόση που μπορεί να παραλειφθεί είναι η μεθεπόμενη. H κατά τα ανωτέρω δυνατότητα
παραλείψεως δόσεων, ύστερα από την υποβολή αιτήματος από τον Οφειλέτη, παρέχεται κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια της
Τραπέζης. β) Με τις ίδιες προϋποθέσεις, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον Οφειλέτη την παράλειψη έως και δύο (2),
κατά τα προαναφερόμενα, συνεχόμενων ή μη μηνιαίων δόσεων, είτε με επιστολή που απευθύνεται σε αυτόν, είτε με τον Λογαριασμό
της προηγούμενης από την προς παράλειψη (πρώτης) δόσεως.
6.4.2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παραλείψεως δόσεως ή δόσεων, είτε γιατί η Τράπεζα αποδέχθηκε σχετικό αίτημα του Οφειλέτη
(παρ. 6.4.1 α), είτε γιατί ο Οφειλέτης αποδέχθηκε σχετική πρόταση της Τραπέζης (παρ. 6.4.1 β), ο Οφειλέτης μπορεί να διακόψει την
παράλειψη δόσεων εξοφλώντας τη δόση που παραλείφθηκε ή επρόκειτο να παραλειφθεί ή την αμέσως επόμενη αυτής. Με τους ίδιους
όρους ο Οφειλέτης μπορεί να αποκρούσει την ως άνω σχετική πρόταση της Τραπέζης. Οι διατάξεις των παρ. 6.8 και 6.9 πιο κάτω
εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις αυτές.
6.4.3. Εφόσον επιλεχθεί η κατά τα πιο πάνω δυνατότητα, οι παραλειπόμενες δόσεις δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά τις
αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής, αλλά η διάρκεια του Δανείου παρατείνεται για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις δόσεις που
παραλείφθηκαν. Οι συμβατικοί τόκοι των παραλειπόμενων δόσεων κεφαλαιοποιούνται στη λήξη τους, προστίθενται στο υπόλοιπο
ανεξόφλητο κεφάλαιο του Δανείου και εξοφλούνται μαζί με αυτό. Προς τούτο, το ποσό εκάστης εφεξής δόσεως επαναπροσδιορίζεται
και γνωστοποιείται στον Οφειλέτη με τον επόμενο Λογαριασμό του άρθρου 8 πιο κάτω.
6.5.1 Μετά την εκταμίευση του Δανείου, η Τράπεζα αποστέλλει ταχυδρομικά στον Οφειλέτη πίνακα δόσεων, στον οποίο αναφέρεται η
κατά την προηγούμενη παρ. 6.3. ημερομηνία καταβολής, το ποσό κάθε δόσεως και οι όροι καταβολής τους.
6.5.2 Η Τράπεζα θέτει δωρεάν στη διάθεση του Οφειλέτη, κατόπιν έγγραφου αιτήματός του, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της
παρούσης, πίνακα δόσεων, ο οποίος περιλαμβάνει πλέον των παραπάνω, το αποσβεσθέν κεφάλαιο, τον τόκο που υπολογίζεται και
τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είτε μεταβολής του επιτοκίου, που έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο (παρ. 5.5
έως και 5.5.9), είτε παραλείψεως δόσεων (παρ. 6.4), είτε μερικής πρόωρης αποπληρωμής του Δανείου (7.3 πιο κάτω) η Τράπεζα
γνωστοποιεί το ποσό της κάθε επόμενης δόσεως με τον αμέσως επόμενο Λογαριασμό του άρθρου 8 πιο κάτω.
6.6. Η εξόφληση κάθε δόσεως γίνεται εναλλακτικά, κατ` επιλογή του Οφειλέτη: α) Με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού που ο
Οφειλέτης τηρεί στην Τράπεζα, τον οποίο εφόσον υποδεικνύει στα Στοιχεία Δανείου (Λογαριασμός Εξυπηρετήσεως), εξουσιοδοτεί την
Τράπεζα να χρεώνει με το ποσό της προς εξόφληση δόσεως την ημέρα που αυτή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η
παραπάνω εξουσιοδότηση συμφωνείται ανέκκλητη, καθώς αφορά το συμφέρον αμφοτέρων των συμβαλλομένων και ο Οφειλέτης
αναγνωρίζει τις πιο πάνω χρεώσεις ως απολύτως 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, για την εξόφληση κάθε δόσεως, διαθέσιμου υπολοίπου στον Λογαριασμό Εξυπηρετήσεως την ημερομηνία πληρωμής της
και μέχρι την λήξη του ωραρίου συναλλαγών της Τραπέζης, διαφορετικά εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει τον λογαριασμό του
μέχρι του υπάρχοντος υπολοίπου, οποτεδήποτε υπάρξει τέτοιο υπόλοιπο κατά προτεραιότητα μέχρι την εξόφληση κάθε
ληξιπρόθεσμης οφειλής από το Δάνειο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωσή του, β) Σε οποιοδήποτε ΑΤΜ της Τραπέζης,
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ΑΤΜ, γ) Μέσω των υπηρεσιών Alpha Phone ή Alpha Web,
σύμφωνα με τις σχετικές κατά περίπτωση οδηγίες της Τραπέζης,
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δ) με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης στην Ελλάδα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέσει στη διάθεση
του Οφειλέτη η Τράπεζα στο μέλλον.
6.7. Κάθε ποσό, που καταβάλλεται σε εξόφληση του Δανείου, καταλογίζεται κατά σειρά στους τυχόν τόκους ανεξόφλητων
ληξιπρόθεσμων εξόδων, στα τυχόν ανεξόφλητα έξοδα, αρχής γενομένης από τα παλαιότερα, στους τόκους υπερημερίας της
παλαιότερης σε καθυστέρηση δόσεως και της αντίστοιχης εισφοράς του Ν. 128/75, στην παλαιότερη σε καθυστέρηση δόση και από
αυτή πρώτα στους τόκους και μετά στο κεφάλαιο που αντιστοιχεί και τέλος στο κεφάλαιο του Δανείου.
6.8. Στην περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής οποιασδήποτε δόσεως, μερικώς ή ολικώς, ο Οφειλέτης καθίσταται ως προς το σε
καθυστέρηση ποσό αυτοδικαίως 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. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα
επισημαίνει στον Οφειλέτη τις συνέπειες της καθυστερήσεώς του αυτής ή αναθέτει την προς τούτο επικοινωνία σε τρίτους (Ν.
3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει) και ο Οφειλέτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της ειδοποιήσεως και της παρακολουθήσεως της
καθυστερήσεως που αναγράφονται στα Στοιχεία Δανείου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερημερίας, οφείλονται τόκοι υπερημερίας για
το ποσό που δεν έχει εξοφληθεί, οι οποίοι θα υπολογίζονται με το εκάστοτε ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας, που σήμερα ορίζεται κατά
δύο και μισή (2,5) ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το εφαρμοζόμενο συμβατικό επιτόκιο.
6.9. Τόκοι οποιασδήποτε μορφής που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα, εκτοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως με το ως
άνω (παρ. 6.8) επιτόκιο υπερημερίας και οι τόκοι που προκύπτουν, εφόσον δεν εξοφληθούν, κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά
εξάμηνο.
7. Πρόωρη Αποπληρωμή του Δανείου
7.1. Η σύμβαση αυτή συμφωνήθηκε ορισμένης διάρκειας, για την οποία η Τράπεζα διέθεσε στον Οφειλέτη με τους όρους της
συμβάσεως αυτής, το συγκεκριμένο ποσό του Δανείου, το οποίο προηγουμένως η Τράπεζα άντλησε από τις αγορές κεφαλαίων
αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, το οποίο προσδοκά να καλύψει από τα επιτοκιακά έσοδα από τη σύμβαση αυτή. Συνεπώς σε
περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής της οφειλής, ο Οφειλέτης τροποποιεί μονομερώς τη σύμβαση με αποτέλεσμα τα προσδοκώμενα
επιτοκιακά έσοδα να μην πραγματοποιούνται (ολικά ή μερικά), το προαναφερόμενο κόστος να μην καλύπτεται και να προκύπτει για την
Τράπεζα ζημία.
7.2.1 Κατ` ακολουθία των προαναφερομένων, στην περίπτωση που ο Οφειλέτης επιθυμεί την ολική πρόωρη αποπληρωμή του
Δανείου, υποχρεούται να υποβάλει σε Κατάστημα της Τραπέζης σχετικό αίτημα, στο οποίο θα αναφέρεται η επιθυμητή ημερομηνία της
καταβολής.
7.2.2 Η Τράπεζα, μετά το σχετικό αίτημα, εκκαθαρίζει την οφειλή και ο Οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το συνολικό ποσό αυτής
στην Τράπεζα την ημερομηνία πληρωμής, που καθόρισε κατά τα ως άνω. Εάν η ημερομηνία πληρωμής παρέλθει άπρακτη, πρόωρη
ολική πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο μετά από επανάληψη της ίδιας διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Οφειλέτης υποχρεούται να
καταβάλει στην Τράπεζα το κόστος διαχειρίσεως του αιτήματος που αναφέρεται στα Στοιχεία Δανείου.
7.3.1 Ο Οφειλέτης που επιθυμεί την μερική πρόωρη αποπληρωμή του Δανείου καταβάλλει στην Τράπεζα την ημερομηνία εξοφλήσεως
δόσεως (παρ. 6.3.) το επιπλέον ποσό που θέλει να αποπληρώσει πρόωρα, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να ισούται
τουλάχιστον με το ποσό της δόσεως.
7.3.2 Η πρόωρη μερική αποπληρωμή ολοκληρώνεται με την κατά τα παραπάνω καταβολή του πέραν της δόσεως ποσού που έχει
επιλέξει ο Οφειλέτης, οπότε το ύψος των εφεξής δόσεων αναπροσαρμόζεται, βάσει του υπόλοιπου κεφαλαίου που οφείλεται, χωρίς να
αλλάζει η διάρκεια του Δανείου, ούτε η ημερομηνία πληρωμής. Το ύψος της νέας δόσεως γνωστοποιείται στον Οφειλέτη κατά τους
όρους της παρ. 6.5. πιο πάνω.
7.3.3. Μερική πρόωρη αποπληρωμή του Δανείου είναι δυνατή μόνον υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές
του Οφειλέτη από το Δάνειο.
7.4. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του Δανείου, η κατά την παρ. 7.1 ζημία της Τραπέζης απορροφάται
από αυτή και ο Οφειλέτης σε ουδεμία σχετική επιβάρυνση υπόκειται.
8. Λογαριασμοί
8.1. Στην περίπτωση που το επιτόκιο του Δανείου έχει συμφωνηθεί σταθερό, η Τράπεζα εκδίδει και αποστέλλει ανά τρίμηνο στον
Οφειλέτη, με απλό ταχυδρομείο, στην κατά το άρθρο 15 διεύθυνσή του, εκκαθαριστικό σημείωμα (Λογαριασμός).
8.2. Στην περίπτωση που το επιτόκιο του Δανείου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο, η Τράπεζα εκδίδει και αποστέλλει στον Οφειλέτη με
απλό ταχυδρομείο, στην κατά το άρθρο 15 ταχυδρομική διεύθυνσή του, εκκαθαριστικό σημείωμα (Λογαριασμός), σε χρονικά
διαστήματα αντίστοιχα της περιοδικότητας των δόσεων που έχει επιλέξει ο Οφειλέτης και αναγράφεται στα Στοιχεία Δανείου.
8.3. Σε περίπτωση κατά την οποία τρεις συνεχόμενοι Λογαριασμοί, που έχουν αποσταλεί στην ως άνω διεύθυνση, επιστραφούν ως
ανεπίδοτοι, η Τράπεζα διακόπτει την αποστολή και ο Οφειλέτης μπορεί να αναζητήσει τους Λογαριασμούς σε οποιοδήποτε Κατάστημα
της Τραπέζης.
8.4. Κάθε Λογαριασμός εξάγεται από τα εμπορικά/λογιστικά Βιβλία της Τραπέζης και αποδεικνύει, επιτρεπομένης ανταποδείξεως, την
κίνηση του Δανειακού Λογαριασμού κατά τη χρονική περίοδο την οποία καλύπτει, δηλαδή τις αναλήψεις και καταβολές έναντι του
Δανείου, τις κάθε μορφής επιβαρύνσεις του Οφειλέτη και την αιτιολογία τους, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του Δανείου και στην
περίπτωση του κυμαινόμενου επιτοκίου, για την πληρέστερη πληροφόρηση του Οφειλέτη, την επόμενη προς εξόφληση δόση με την
ημερομηνία πληρωμής της και το σε ισχύ επιτόκιο. Σειρά Λογαριασμών του άρθρου αυτού αποτελεί ακριβή απεικόνιση της κινήσεως
του Δανειακού Λογαριασμού από τα Βιβλία της Τραπέζης.
8.5. Έχοντας υπ` όψιν τις διατάξεις των παρ. 6.1, 6.3, 6.4.2 και 7.3.2, η παραλαβή Λογαριασμού από τον Οφειλέτη ουδέποτε αποτελεί
προϋπόθεση για την ακριβόχρονη εξόφληση της εκάστοτε προς καταβολή δόσεως.
9. Καταγγελία της Συμβάσεως από την Τράπεζα
9.1. Η Τράπεζα δικαιούται, με έγγραφη δήλωσή της (παρ. 9.3) προς τον Οφειλέτη, να καταγγείλει τη σύμβαση του Δανείου, εάν
συντρέχει έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Kαθυστέρηση εξοφλήσεως οποιασδήποτε δόσεως του Δανείου ή μέρους
αυτής, στην έννοια της οποίας εμπίπτει και οποιοδήποτε άλλο ποσό οφείλεται ληξιπρόθεσμα με βάση την παρούσα σύμβαση, για
χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, β) Παράβαση εκ μέρους του Οφειλέτη οποιουδήποτε όρου της παρούσης
(όπως αυτή εκάστοτε ισχύει) και της Αιτήσεως, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις, γ) Ανακρίβεια οποιασδήποτε δηλώσεως ή
πληροφορίας 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 οποτεδήποτε από την Τράπεζα, δ) Οι παρασχεθείσες εγγυήσεις ή/και ασφάλειες υπέρ της Τραπέζης
για το Δάνειο απομειωθούν ή καταστεί αμφίβολη ή αδύνατη η ρευστοποίησή τους (στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται και η
επέλευση στο πρόσωπο του τυχόν Εγγυητή κάποιου από τα περιστατικά των επόμενων εδαφίων ε ή ζ) και ο Οφειλέτης αδυνατεί να
προσφέρει νέες ισοδύναμες για να αποκαταστήσει το επίπεδο εξασφαλίσεως της Τραπέζης,
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ε) Θάνατος ή κήρυξη του Οφειλέτη σε πτώχευση ή σε δικαστική συμπαράσταση, στ) Στο Δάνειο ή μέρος αυτού δεν χρησιμοποιηθεί
από τον Οφειλέτη για τον σκοπό για τον οποίο, κατά την Αίτηση, χορηγήθηκε, ζ) Σοβαρή μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας ή/και
της φερεγγυότητας ή της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Οφειλέτη, όπως σε περίπτωση φυλακίσεώς του.
9.2. Μετά τη νόμιμη καταγγελία της συμβάσεως, ολόκληρο το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό του Δανείου, 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,
εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων των παρ. 6.8 και 6.9 πιο πάνω, μέχρι την ημέρα της ολοσχερούς
εξοφλήσεώς του. Στην περίπτωση αυτή ο Οφειλέτης επιβαρύνεται με το σύνολο των πραγματικών εξόδων, δικών, διαδικαστικών
πράξεων και αναγκαστικής εκτελέσεως και των αμοιβών δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών κ.λπ., όπως αυτά
ορίζονται από τον νόμο, αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λπ., 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, Αθήναι (www.tiresias.gr - υπεύθυνος
επεξεργασίας) και να αναθέσει την είσπραξη των οφειλομένων σε οποιοδήποτε κατά την κρίση της τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
9.3. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως, η Τράπεζα αποστέλλει επιστολή προς τον Οφειλέτη και τον Εγγυητή με το
συνολικό κατά την παραπάνω παρ. 9.2 χρεωστικό υπόλοιπο του Δανείου, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας και του κλεισίματος
του Δανειακού Λογαριασμού. Το ως άνω υπόλοιπο μπορεί να μην είναι το οριστικό, εφόσον σε αυτό προστίθενται οι τόκοι που θα
παραχθούν από την ημερομηνία της καταγγελίας μέχρι την εξόφληση, όπως και τυχόν μεταγενέστερες επιβαρύνσεις του Οφειλέτη κατά
τη σύμβαση αυτή.
10. Καταγγελία της Συμβάσεως από τον Οφειλέτη
Ο Οφειλέτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφο προς την Τράπεζα υπό την προϋπόθεση της
ταυτόχρονης εξοφλήσεως, την ημέρα της καταγγελίας, του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του Δανείου, κατά κεφάλαιο,
δεδουλευμένους τόκους οποιασδήποτε μορφής μέχρι την εξόφληση και τυχόν έξοδα, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών
διατάξεων του άρθρου 7 πιο πάνω. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9.3 εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
11. Εγγύηση
11.1. Ο Εγγυητής (εφόσον υπάρχει) δηλώνει ρητά και ανεπιφυλάκτως: α) ότι εγγυάται προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και
ολοκληρωτική εξόφληση του Δανείου, πλέον των κάθε μορφής τόκων (συμβατικών, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), της εκάστοτε
εισφοράς του Ν. 128/75, των 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 ΑΚ), γ)
ότι ευθύνεται από την εγγύηση ανεξαρτήτως του νομοτύπου της υποχρεώσεως που έχει αναλάβει ο Οφειλέτης και, ειδικά, ανεξαρτήτως
τυχόν ελαττωμάτων σχετικά με την ταυτοπροσωπία ή την εκπροσώπησή του, 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 του Δανείου και του Πλαισίου Συνεργασίας - Όρων Διενέργειας
Τραπεζικών Συναλλαγών, τους οποίους κατενόησε πλήρως και αποδέχθηκε.
11.2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστερήσεως του Εγγυητή να ανταποκριθεί στις εκ της παρούσης εγγυήσεως προερχόμενες
υποχρεώσεις του, μετά από σχετική πρόσκληση της Τραπέζης, αυτή δύναται να αναθέσει την ειδοποίηση του Εγγυητή για την
ληξιπρόθεσμη οφειλή σε τρίτους ή και την επιδίωξη της εισπράξεως των οφειλομένων για τα οποία εγγυήθηκε σε τρίτα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και να τον επιβαρύνει με το σύνολο των εξόδων και αμοιβών δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών κ.λπ., όπως κατ` ελάχιστον
ορίζονται στον 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, 151 25 Αμαρούσιον, Αθήναι
(www.tiresias.gr - υπεύθυνος επεξεργασίας).
11.3. Στην περίπτωση υπάρξεως περισσότερων εγγυητών, κάθε ένας από αυτούς ευθύνεται σε ολόκληρο και όλες οι αναφορές που
γίνονται στην παρούσα για τον Εγγυητή, αφορούν όλους τους Εγγυητές και κάθε έναν χωριστά.
11.4. Αντί ή και πέραν της ως άνω εγγυήσεως, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμφωνούν οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια. Σε
οποιαδήποτε, όμως, περίπτωση απομειωθεί η αξία της χορηγηθείσης ασφάλειας ή καταστεί αδύνατη ή αμφίβολη η ρευστοποίησή της
(στην έννοια της οποίας εντάσσεται και η μείωση 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.
12. Αποδεικτικές Συμφωνίες
12.1.1. Στην περίπτωση που το συμβατικό επιτόκιο έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο, ο Οφειλέτης, γνωρίζοντας ότι λαμβάνει
Λογαριασμούς σε χρονικά διαστήματα αντίστοιχα της περιοδικότητας του Δανείου (παρ.8.2), αν εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία εξοφλήσεως οποιασδήποτε δόσεως δεν ειδοποιήσει την Τράπεζα γραπτώς και με απόδειξη για το ότι δεν έχει λάβει τον
Λογαριασμό που αφορά την προηγούμενη από την ημερομηνία αυτή χρονική περίοδο, τεκμαίρεται ότι ο Λογαριασμός αυτός
παραλήφθηκε, επιτρεπομένης ανταποδείξεως.
12.1.2. Στην περίπτωση που το συμβατικό επιτόκιο έχει συμφωνηθεί σταθερό, ο Οφειλέτης, γνωρίζοντας ότι λαμβάνει Λογαριασμούς
ανά τρίμηνα (παρ. 8.1), αν εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από τη χορήγηση του Δανείου ή την παραλαβή κάποιου
Λογαριασμού του άρθρου 8 δεν ειδοποιήσει γραπτώς και με απόδειξη ότι δεν έχει λάβει είτε τον πρώτο Λογαριασμό, είτε τον επόμενο
από τον τελευταίο που παρέλαβε, τεκμαίρεται ότι ο Λογαριασμός παραλήφθηκε, επιτρεπομένης ανταποδείξεως.
12.2. Αν εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη λήψη κάθε Λογαριασμού ή οποιασδήποτε άλλης έγγραφης
ειδοποιήσεως της Τραπέζης αναφορικά με το Δάνειο, ο Οφειλέτης δεν αμφισβητήσει εγγράφως το περιεχόμενο του Λογαριασμού ως
προς τα κονδύλια, το ύψος του χρεωστικού υπολοίπου και την προς καταβολή δόση που αναφέρεται σε αυτό, θεωρείται ότι τα
αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και θα επέρχεται αναγνώριση των επί μέρους και συνολικών κονδυλίων, επιτρεπομένης ανταποδείξεως.
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12.3. Ο Οφειλέτης αναγνωρίζει ότι τα αποσπάσματα ή αντίγραφα τα οποία εξάγονται από τα εμπορικά Βιβλία της Τραπέζης, όπως
ενδεικτικώς οι Λογαριασμοί του άρθρου 8 πιο πάνω, αποδεικνύουν πλήρως την οφειλή και γενικά τις χρεώσεις και πιστώσεις του
Δανειακού Λογαριασμού, επιτρεπομένης ανταποδείξεως.
12.4. Ρητά συμφωνείται ότι ανεπιφύλακτη ολική ή μερική εξόφληση Λογαριασμού συνεπάγεται την εκ μέρους του Οφειλέτη και τυχόν
Εγγυητή πλήρη αναγνώριση του περιεχομένου του και του χρεωστικού υπολοίπου, που αναγράφεται σε αυτό.
13. Φόροι - Έξοδα - Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.) - Ασφάλιση
13.1 Η Τράπεζα, για την επεξεργασία του αιτήματος για τη χορήγηση του Δανείου, την αξιολόγησή του για την ολική ή μερική αποδοχή
του και τον καθορισμό του συμβατικού επιτοκίου, υπεβλήθη σε έξοδα που δεν αφορούν το κόστος του χορηγούμενου κεφαλαίου, ούτε
τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο και συνεπώς δεν έχουν επιτοκιακό χαρακτήρα, μέρος των οποίων αναλαμβάνονται από τον
Οφειλέτη όπως ορίζεται στα Στοιχεία Δανείου.
13.2. Όλοι οι φόροι, τέλη, εισφορές ή έξοδα σε σχέση με τη σύμβαση Δανείου, τις παρεχόμενες εγγυήσεις ή ασφάλειες υπέρ της
Τραπέζης, την εξόφληση ή την τυχόν δικαστική επιδίωξη της εξοφλήσεως, περιλαμβανομένων και των εξόδων αναγκαστικής
εκτελέσεως, που υφίστανται κατά την υπογραφή της συμβάσεως αυτής ή θα επιβληθούν στο μέλλον, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση
κάθε οφειλής από αυτή, βαρύνουν αποκλειστικά τον Οφειλέτη και εισπράττονται από αυτόν.
13.3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω ποσά καταβληθεί από την Τράπεζα, καταλογίζεται σε βάρος του Οφειλέτη έντοκα
με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα καταβολής του από την Τράπεζα μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.
13.4. Το συνολικό κόστος του Δανείου για τον Οφειλέτη απεικονίζεται και εκφράζεται ποσοστιαία σε ετήσια βάση με το Συνολικό Ετήσιο
Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.) που αναγράφεται στα Στοιχεία Δανείου. Το Σ.Ε.Π.Ε. του Δανείου εξισώνει τις παρούσες αξίες του
συνόλου των υποχρεώσεων, μελλοντικών ή τρεχουσών που έχουν αναληφθεί με την παρούσα από τον Οφειλέτη, με την προϋπόθεση
ότι η παρούσα δεν έχει λυθεί και ο Οφειλέτης εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του. Τυχόν μεταβολή των συμφωνηθέντων ως
μεταβλητών στοιχείων του Δανείου μεταβάλλει το Σ.Ε.Π.Ε.
13.5.1 Εφόσον συμφωνηθεί (όπως προκύπτει από σχετική επιλογή του Οφειλέτη στα Στοιχεία Δανείου) ότι η από τη σύμβαση αυτή
απαίτηση της Τραπέζης θα ασφαλισθεί έναντι του κινδύνου του θανάτου ή ολικής ανικανότητας του Οφειλέτη, ο Οφειλέτης είτε εξοφλεί
εξ ιδίων τα αντίστοιχα ασφάλιστρα, είτε εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Τράπεζα, σύμφωνα με επιλογή του που σημειώνεται στα
Στοιχεία Δανείου, να εισπράττει τα ετήσια ασφάλιστρα τμηματικά μαζί με τις δόσεις του Δανείου (παρ.6.1) και στη συνέχεια να τα
αποδίδει στην ασφαλιστική εταιρία, ή να προσαυξήσει το ποσό του Δανείου με το σύνολο των ασφαλίστρων για τη συνολική διάρκεια
του Δανείου και να τα αποδώσει στην ασφαλιστική εταιρία είτε, τέλος, εξουσιοδοτεί και εντέλλεται απευθείας την ασφαλιστική εταιρία
να χρεώνει τον καταθετικό του λογαριασμό με το ποσό των ασφαλίστρων την δήλη κάθε φορά ημέρα (παρ. 6.3).
13.5.2 Η υποχρέωση του Οφειλέτη να καταβάλλει τα ασφάλιστρα και η εντολή και εξουσιοδότησή του της παρ. 13.5.1, είτε προς την
Τράπεζα είτε προς την ασφαλιστική εταιρία, παραμένουν εν ισχύ και δεν αναστέλλονται κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος
(παρ.6.2).
14. Συμψηφισμός
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 στον 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
και του Εγγυητή που τηρούνται στην Τράπεζα από οποιονδήποτε δανειστή τους, 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 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 Τραπέζης στους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσεως που γνωστοποιούνται μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων και των
Λογαριασμών του άρθρου 8 πιο πάνω και, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια προς τούτο διεύθυνση υπό www.alpha.gr (e-mail:
cards_customer_service@alpha.gr), ως προς δε τον Οφειλέτη ή τον Εγγυητή στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει σημειωθεί στην
ίδια Αίτηση.
15.2. Ο Οφειλέτης, ο Εγγυητής και ο τυχόν Αντίκλητος υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωρίς καμμία καθυστέρηση στην Τράπεζα,
εγγράφως, κάθε αλλαγή της 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 νόμον
και την παρούσα αποτελέσματα.
15.3. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα δικαιούται να απευθύνει κάθε έγγραφο της, εξώδικο ή δικαστικό (συμπεριλαμβανομένων και
αυτών της αναγκαστικής εκτελέσεως μέχρι το τέλος της), στον Αντίκλητο, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην Αίτηση.
16. Τροποποίηση των όρων
Η Τράπεζα δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους της παρούσης συμβάσεως μόνο για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται
μόνο μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της στον Οφειλέτη, με απλή επιστολή στην κατά το άρθρο 15 πιο πάνω
διεύθυνσή του, ο οποίος δικαιούται σε περίπτωση μη αποδοχής της τροποποιήσεως να καταγγείλει την παρούσα σύμφωνα με τους
όρους του ανωτέρω άρθρου 10. Η παράλειψη του Οφειλέτη να ανακοινώσει τις αντιρρήσεις του στην Τράπεζα εντός χρονικού
διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση ή η ανεπιφύλακτη μερική ή ολική εξόφληση Λογαριασμού
μετά τη γνωστοποίηση, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του της σχετικής τροποποιήσεως.
17. Γενικοί Όροι
17.1. Ο Οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίζει στην Τράπεζα, κατά τη διάρκεια της παρούσης, άμεσα μόλις του ζητηθεί, κάθε στοιχείο
για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας και της φερεγγυότητάς του.
17.2. Εάν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από έναν, τότε ευθύνονται προς την Τράπεζα ο καθένας σε ολόκληρο κατά την έννοια των
άρθρων 481 επ. ΑΚ και όλες οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα στον Οφειλέτη, θα νοούνται ότι αναφέρονται σε όλους τους
Οφειλέτες από κοινού και στον κάθε έναν ξεχωριστά.
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 παρούσης δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος και τη δεσμευτικότητα των
υπολοίπων όρων της.
17.5. Η παρούσα σύμβαση, η Αίτηση και η τυχόν Πρόσθετη Πράξη αποτελούν ενιαίο σύνολο και οι όροι,
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που συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητά και εγγράφως.
17.6. Ο Οφειλέτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση, αναιτιολόγητα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της, με έγγραφο, το οποίο πρέπει να γνωστοποιείται ή να έχει
αποδεδειγμένα αποσταλεί στην Τράπεζα εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
17.7. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχωρήσεως κατά την προηγούμενη παράγραφο 17.6, ο Οφειλέτης υποχρεούται
να καταβάλει στην Τράπεζα το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του Δανείου, κατά κεφάλαιο, δεδουλευμένους τόκους από την
ημερομηνία εκταμιεύσεως μέχρι την ημερομηνία εξοφλήσεως του κεφαλαίου, και έξοδα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε
περίπτωση, εντός ανώτατης προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κατά την προηγούμενη παράγραφο έγγραφη
γνωστοποίηση ή αποστολή της κοινοποιήσεως της υπαναχωρήσεως προς την Τράπεζα.
17.8. Εφόσον ο Οφειλέτης ασκήσει νόμιμα και εμπρόθεσμα το κατά την παρ. 17.6. δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την παρούσα
σύμβαση, δεν δεσμεύεται από την τυχόν υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 13.5.1 έως 13.5.3 πιο
πάνω.
17.9.1 Σε περίπτωση που το παρόν Δάνειο εξυπηρετεί αποκλειστικά την εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χρηματοδότηση συγκεκριμένου και
προσδιορισμένου αγαθού ή υπηρεσίας που παρέχεται επίσης από συγκεκριμένο και προσδιορισμένο πωλητή/πάροχο και η σχετική
σύμβαση πωλήσεως αποτελεί αντικειμενικά οικονομική ενότητα με την παρούσα, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που
τίθενται από τον νόμο, ο Οφειλέτης δεν δεσμεύεται από την παρούσα, εάν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση παροχής αγαθού ή
υπηρεσίας ασκώντας δικαίωμα που του παρέχεται από την κοινοτική νομοθεσία.
17.9.2 Στην περίπτωση της προηγούμενης παρ. 17.9.1, ο Οφειλέτης δικαιούται να στραφεί κατά της Τραπέζης εγγράφως, εφόσον το
αγαθό ή υπηρεσία δεν παρασχεθεί ή έχει παρασχεθεί πλημμελώς και έχει ήδη ασκήσει δικαίωμά του κατά του τρίτου- πωλητή/παρόχου
και δεν έχει ικανοποιηθεί.
18. Δωσιδικία - Εφαρμοστέο Δίκαιο
18.1. Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το Ν. Διάταγμα 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 σύμβαση δανείου.
18.3. Αρμόδια Αρχή, στην οποία μπορεί να προσφύγει ο Οφειλέτης για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, που προκύπτουν
από την παρούσα είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, οι υπηρεσίες της οποίας είναι προσβάσιμες και μέσω της ιστοσελίδας
www.efpolis.gr/el/epikoinonia.html, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 ΑΘΗΝΑΙ (www. synigoroskatanaloti.gr),
ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών, οδός Μασσαλίας 1, 106 80 ΑΘΗΝΑΙ (www.bank-invest-omb.gr) και οι
Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.
18.4. Αρμόδια Εποπτική Αρχή για την εφαρμογή της οικείας τραπεζικής νομοθεσίας ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η σύμβαση αυτή αναγνώσθηκε, επεξηγήθηκε και έγινε κατανοητή από τον Οφειλέτη και τον Εγγυητή, οι οποίοι την υπογράφουν και
στη συνέχεια θα λάβουν αντίγραφο αυτής. Το κείμενο της συμβάσεως αυτής είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Τραπέζης,
www.alpha.gr.
Τόπος:

Ημερομηνία:
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