ΑΙΤΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ EΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Ε.
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Προς την
Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Oργάνωσης
Τμήμα Δανείων και Παροχών
Αθήνα

Α.Μ. : …………….………..
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………….
ΟΝΟΜΑ: …………………………………………




ΙΔΙΩ ΔΙΚΑΙΩ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ




ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΕΚΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………
…………………………………….…………......
THΛΕΦΩΝΟ: ………….……………………….
……………………………………….………….
(σταθερό / κινητό)
……………………………………………....
(πόλη)
(ημερομηνία)

Παρακαλώ να εγκρίνετε τη χορήγηση δανείου ποσού € …….……
(τριών κύριων συντάξεων), σύμφωνα με το Ν.3586/10.7.2007 και το
άρθρο 13α του Καταστατικού του τ. Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., εξοφλητέου σε 36
δόσεις, για κάλυψη επιτακτικών και επιβεβλημένων αναγκών
μου, όπως αυτές πιστοποιούνται από τα συνημμένα
δικαιολογητικά.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα πλήρη γνώση των κατωτέρω όρων του
δανείου, τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Δηλώνω ότι αποδέχομαι οποιοδήποτε ύψος δανείου ήθελε εγκριθεί,
μέχρι του ζητούμενου, υπό οιουσδήποτε όρους ως προς τον αριθμό
και το ύψος των τοκοχρεολυτικών δόσεων. Σε περίπτωση που
εγκριθεί το δάνειο υπό προϋποθέσεις, δηλώνω ότι συμφωνώ με
αυτές.
Παρακαλώ επίσης, όπως το υπόλοιπο που τυχόν υπάρχει από
προηγούμενη χορήγηση δανείου ίδιας κατηγορίας εξυπηρετηθεί σε
ενιαία μηνιαία παρακράτηση από τη σύνταξή μου, στο χρονικό
διάστημα που θα ορίζεται για την εξόφληση του νέου δανείου.
Παρακαλώ όπως με το εγκεκριμένο ποσό του δανείου πιστωθεί
ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται και η
σύνταξή μου.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ……..
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
(συμπληρώνεται ο αριθμός των δικαιολογητικών).

ΟΡΟΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Το ποσό του δανείου που εγκρίνεται από την Τράπεζα (δανείστρια) και καταβάλλεται στο συνταξιούχο (οφειλέτη), αποτελεί
δάνειο για κάλυψη επιτακτικών και επιβεβλημένων αναγκών, χορηγούμενο βάσει του Ν. 3586/10.7.2007 και του άρθρου
13α του Καταστατικού του τ.Τ.Σ.Π.-Τ.Ε. Το ποσό που θα εγκριθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει την πιστοποιημένη από τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά οφειλή σε ουδεμία δε περίπτωση το άθροισμα τριών κύριων συντάξεων.
Το δάνειο χορηγείται με ετήσιο επιτόκιο 3,3 % από το οποίο ποσοστό 0,75 % θα αποτελεί ετήσιο ασφάλιστρο, εξοφλείται δε
σε 36 μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεoλυτικές δόσεις, οι οποίες θα παρακρατούνται από την καταβαλλόμενη μηνιαία σύνταξη του
δανειολήπτη. Το ασφάλιστρο αυτό πιστώνεται σε ειδικό λογαριασμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί προς απόσβεση τυχόν
επισφαλειών λόγω θανάτου του οφειλέτη. Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου θα γίνει από τον μεθεπόμενο μήνα της
καταβολής του. Το εγκριθέν ποσό του δανείου θα πιστώνεται στο λογαριασμό στον οποίο πιστώνεται η σύνταξη του
οφειλέτη (κύρια και επικουρική). Τα τηρούμενα αντίγραφα και αποσπάσματα της κίνησης του λογαριασμού αυτού αποτελούν
πλήρη απόδειξη των γενομένων χρεώσεων και πιστώσεων.
Για να εξασφαλιστεί η κανονική πληρωμή των τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου και προς ασφάλεια της δανείστριας, ο
οφειλέτης εκχωρεί και μεταβιβάζει προς αυτήν μηνιαίως από τη σύνταξή του, ποσό ίσο προς εκάστη μηνιαία τοκοχρεολυτική
δόση, παρέχει δε από τώρα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα στη δανείστρια το δικαίωμα και την εντολή να παρακρατεί κάθε
μήνα, χωρίς μεσολάβησή του, από την σύνταξή του, ποσό ίσο με τη μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση και να το φέρει προς
συμψηφισμό με αυτή.
Στις περιπτώσεις δικαιοδόχων, των οποίων η σύνταξη (κύρια και επικουρική) διακόπτεται προ της συμπληρώσεως των 36
μηνών που είναι ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου, το υπόλοιπο του εν λόγω δανείου θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και
άμεσα απαιτητό.
Σε περίπτωση αδυναμίας παρακρατήσεως κάποιας δόσης, όπως π.χ. λόγω μη υπάρξεως επαρκούς υπολοίπου, αυτή θα
καταβάλλεται από τον οφειλέτη σε προθεσμία που δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα, καταλογιζομένων τυχόν τόκων
υπερημερίας για κάθε καθυστέρηση. Εάν η υπερημερία του οφειλέτη υπερβεί τις τριάντα ημέρες, η δανείστρια δύναται να
κηρύσσει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
Εάν εκκρεμεί οιαδήποτε οφειλή από ποσά επιδικασθέντα υπέρ της Τράπεζας σε βάρος του αιτούντος, απαραίτητη
προϋπόθεση για την έγκριση και χορήγηση του δανείου είναι η προηγούμενη πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της οφειλής
αυτής.
Τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες εκ του παρόντος δανείου βαρύνουν αποκλειστικά εξ ολοκλήρου τον οφειλέτη, ο οποίος
έλαβε γνώση των προαναφερθέντων όρων.
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
Συνημμένα: ……..

……………………
(υπογραφή)

