ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Τ.Ε.
(4 συντάξεων)
Προς την
Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
Τμήμα Δανείων & Παροχών

Α.Μ. : …………….………..

Αθήνα

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………




ΙΔΙΩ ΔΙΚΑΙΩ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ




ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΕΚΝΟ

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

………………………………………………....
(πόλη)

Παρακαλώ να εγκρίνετε τη χορήγηση δανείου
............. (……) συντάξεων (κύριας και επικουρικής)
ή ποσό € ……….……, εξοφλητέου σε 84 δόσεις
σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας, για
την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών
μου, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει τους παρακάτω
όρους του δανείου, τους οποίους 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.
Με το ποσό του δανείου που θα μου εγκριθεί,
παρακαλώ να πιστωθεί ο λογαριασμός που
κατατίθεται και η σύνταξή μου.

(ημερομηνία)
ΟΡΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Το ποσό του δανείου που εγκρίνεται από την Τράπεζα (δανείστρια) και καταβάλλεται στο συνταξιούχο (οφειλέτη), αποτελεί δάνειο για
κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών, χορηγούμενο βάσει αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Το δάνειο θα χορηγηθεί με ετήσιο επιτόκιο 1,5%, σύμφωνα με τις σχετικές Α.Γ.Σ., το οποίο θα παρακρατείται μηνιαίως από τον
δανειοδοτούμενο με σκοπό την ενίσχυση του λογαριασμού προβλέψεων από τον οποίο θα εξοφλείται αυτόματα το εναπομένον
ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, σε περίπτωση θανάτου του δανειοδοτηθέντος. Το δάνειο θα εξοφλείται σε 84 μηνιαίες τοκοχρεολυτικές
δόσεις, οι οποίες θα παρακρατούνται από την καταβαλλόμενη μηνιαία σύνταξη του δανειολήπτη με αρχή την 1η του μεθεπόμενου μήνα
της χορήγησης του δανείου.
Το ποσό του δανείου πιστώνεται στο λογαριασμό σύνταξης του οφειλέτη. Τα τηρούμενα στη δανείστρια Τράπεζα αντίγραφα και
αποσπάσματα της κίνησης του λογαριασμού αυτού αποτελούν πλήρη απόδειξη των γενόμενων χρεώσεων και πιστώσεων.
Για να εξασφαλισθεί η κανονική πληρωμή των τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου και προς ασφάλεια της δανείστριας, ο οφειλέτης
δηλώνει ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει προς αυτήν μηνιαίως από τη σύνταξή του ή από κάθε άλλη παροχή που λαμβάνει ποσό ίσο προς
εκάστη μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση, παρέχει δε από τώρα ανέκκλητα στη δανείστρια το δικαίωμα και την εντολή να παρακρατεί χωρίς
μεσολάβησή του κάθε μήνα από τη σύνταξή του ή από κάθε άλλη προς αυτόν παροχή το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτήν και να το
συμψηφίζει στο παρόν δάνειο. Σε περίπτωση αδυναμίας παρακρατήσεως κάποιας δόσης (όπως λόγω μη υπάρξεως επαρκούς
υπολοίπου) αυτή θα καταβάλλεται από τον δανειοδοτούμενο σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει το μήνα, καταλογιζομένων τυχόν τόκων
υπερημερίας για κάθε καθυστέρηση. Εάν η υπερημερία του οφειλέτη υπερβεί τις τριάντα ημέρες η δανείστρια δύναται να κηρύσσει τ ο
δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
Εάν εκκρεμεί οιαδήποτε οφειλή προς την Τράπεζα, ιδίως από ποσά επιδικασθέντα υπέρ της Τράπεζας και σε βάρος του αιτούντος,
απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση και χορήγηση του δανείου είναι η προηγούμενη πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της οφειλής
αυτής.
Σε περίπτωση που οι ως άνω όροι δεν γίνουν αποδεκτοί από τον υπόχρεο εξοφλήσεως, η οφειλή μπορεί να κηρύσσεται ληξιπρόθεσμη και
απαιτητή.
Τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες εκ του παρόντος δανείου βαρύνουν αποκλειστικά εξ ολοκλήρου τον οφειλέτη, ο οποίος έλαβε πλήρη
γνώση των προαναφερθέντων όρων.

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
……………………
(υπογραφή)

