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Άρθρο 1. Χορήγηση Δανείου για Αγορά Οχήματος
1.1.1. Κεφάλαιο και Διάρκεια
Η Γερμανική Τράπεζα με την επωνυμία Volkswagen Bank GmbH, ενεργώντας δια του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, με εγκατάσταση στην οδό Λ. Βουλιαγμένης 409Α, Δήμος Ηλιούπολης, Αθήνα 
(Ελλάδα), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (στο εξής η «Τράπεζα»), συμφωνεί να χορηγήσει στον Αγοραστή δάνειο για την αγορά του τροχοφόρου οχήματος, που περιγράφεται στο Τμήμα ανωτέρω υπό Ε (στο 
εξής «Το Όχημα»), ποσού και διάρκειας, που ορίζεται ανωτέρω στα Τμήματα υπό Β1 και Β9 αντίστοιχα (στο εξής «το Δάνειο Οχήματος») και σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει ζητήσει το Πρόγραμμα 
Χρηματοδότησης Ασφάλειας της Τράπεζας, η Τράπεζα αποδέχεται να χορηγήσει στον Αγοραστή δάνειο, με τους ίδιους όρους όπως το Δάνειο Οχήματος, ποσού που αναγράφεται ανωτέρω στο Τμήμα υπό 
Β2 (στο εξής «το Δάνειο Ασφάλισης») για την χρηματοδότηση των ασφαλίστρων σχετικά με την ασφάλιση του Οχήματος σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 κατωτέρω με την ασφαλιστική εταιρεία που αναφέρεται 
ανωτέρω στο Τμήμα υπό ΣΤ1 και για τη διάρκεια που αναφέρεται ανωτέρω στο Τμήμα υπό ΣΤ3. Επίσης, σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει ζητήσει το Πρόγραμμα Εξασφάλισης Αποπληρωμής Δανείου, οι 
ουσιώδεις όροι του οποίου παρατίθενται στο Παράρτημα 1- Περιγραφή Ασφάλισης της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα αποδέχεται να χορηγήσει στον Αγοραστή δάνειο ιδίας διάρκειας και με τους ίδιους 
όρους όπως το Δάνειο Οχήματος, πλην όμως άτοκο, ποσού που αναγράφεται ανωτέρω στο Τμήμα υπό Β14 (στο εξής «Ασφάλεια Δανείου»). Στο εξής οποιαδήποτε αναφορά στο «Δάνειο» θα θεωρείται ότι 
περιλαμβάνει και το Δάνειο Οχήματος και το Δάνειο Ασφάλισης και την Ασφάλεια Δανείου, στις περιπτώσεις που αυτά περιλαμβάνονται στο Δάνειο. Τον Αγοραστή επίσης βαρύνουν (α) τα γενικά έξοδα 
διαχείρισης του Δανείου που γίνονται από την Τράπεζα υπέρ τρίτων κατά την ομαλή και συνεπή εξέλιξη και αποπληρωμή του Δανείου και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού (όπως έξοδα για τον έλεγχο 
πιστοληπτικής ικανότητας του Αγοραστή, τυχόν νομικές δαπάνες, έξοδα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομικά έξοδα κλπ.), που αναφέρονται στο Τμήμα ανωτέρω υπό Β12 (στο εξής «Έξοδα υπέρ Τρίτων»), 
καθώς και (β) τα έξοδα στα οποία προβαίνει ο Πωλητής προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύναψη της παρούσας Σύμβασης και τα οποία αναφέρονται στο Τμήμα ανωτέρω υπό Β13 (στο εξής «Διαχειριστικά 
Έξοδα του Πωλητή»). Τόσο τα Έξοδα υπέρ Τρίτων όσο και τα Διαχειριστικά Έξοδα του Πωλητή, τα οποία, αν και είναι καταβλητέα από τον Αγοραστή απευθείας στον Πωλητή κατά την εκταμίευση του 
Δανείου, ωστόσο προς διευκόλυνση του Αγοραστή, η Τράπεζα τα καταβάλει στον Πωλητή κατά την εκταμίευση του Δανείου, αποπληρώνονται από τον Αγοραστή στην Τράπεζα άτοκα, σταδιακά και ισόποσα 
μαζί με κάθε Δόση του Δανείου. Ο Αγοραστής θεωρεί ότι το ποσό των Εξόδων υπέρ Τρίτων και των Διαχειριστικών Εξόδων του Πωλητή που αναφέρονται ανωτέρω υπό Β12 και Β13 και γνώση των οποίων 
έλαβε προ της συνάψεως της παρούσας, είναι δίκαια, εύλογα και πλήρως ανταποκρινόμενα στη φύση και το σκοπό του Δανείου.
1.1.2. Η Τράπεζα θα χορηγεί το Δάνειο υπό τους ακόλουθους όρους:
(ι) λήψη από την Τράπεζα αντιγράφου έγκυρης άδειας κυκλοφορίας του Οχήματος με σημειωμένη την παρακράτηση κυριότητας από τον Πωλητή, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 2.3 της παρούσας,
(ιι) λήψη από την Τράπεζα αντιγράφου έγκυρου ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το Όχημα με ασφαλιστική εταιρεία εγκεκριμένη από την Τράπεζα ή με ασφαλιστική εταιρεία συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα 
Χρηματοδότησης της Ασφάλισης του Οχήματος της Τράπεζας σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 6.1 της παρούσας,
(ιιι) πλήρωση οποιουδήποτε άλλου όρου, θέσει η Τράπεζα κατά περίπτωση, την εγκυρότητα του οποίου αναγνωρίζει δια της παρούσης ρητά και ανεπιφύλακτα ο Αγοραστής.
Η Τράπεζα θα δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να εκταμιεύει το Δάνειο και πριν από την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση (είτε η Τράπεζα έχει εκταμιεύσει το 
Δάνειο είτε όχι) εάν οι ανωτέρω όροι δεν εκπληρωθούν εντός το αργότερο είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από 
την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε χρόνο, οπότε ο Αγοραστής και ο Πωλητής δεν θα αντλούν οιοδήποτε δικαίωμα από την παρούσα (και από οποιοδήποτε Τμήμα ή Παράρτημα αυτής) και σε περίπτωση 
εκταμιευμένου Δανείου, ο Πωλητής θα υποχρεούται να επιστρέψει στην Τράπεζα ολόκληρο το ποσό του Δανείου εντόκως σύμφωνα με τους όρους 1.2 και 1.4 της παρούσας. Η εκταμίευση του δανείου 
ισοδυναμεί με έγκριση, αποδοχή και προσυπογραφή εκ μέρους της Τράπεζας όλων των όρων της παρούσας Σύμβασης και αποτελεί αδιαμφισβήτητο τεκμήριο για τη σύναψή της. Υπό την επιφύλαξη 
εφαρμογής της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ 917/Β/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμφωνείται ρητά ότι το με την παρούσα συμφωνούμενο Δάνειο λειτουργεί ανεξάρτητα από τη σύμβαση πώλησης 
του Οχήματος και ότι οι υποχρεώσεις του Αγοραστή προς την Τράπεζα δεν θα εξαρτώνται, ματαιώνονται, αναστέλλονται, ακυρώνονται, μεταβάλλονται ή επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην 
περίπτωση που η με την παρούσα συμφωνούμενη πώληση ματαιώνεται, ακυρώνεται ή αναστρέφεται ή στην περίπτωση που ο Αγοραστής εγείρει αγωγή ή προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση κατά του Πωλητή 
ή κατά του κατασκευαστή ή τρίτου για επικαλούμενα πραγματικά ελαττώματα ή την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων που τυχόν προέκυψαν αναφορικά με την πώληση.
1.2. Τόκος
Το Δάνειο ως προς το τμήμα που αφορά στο ποσό για την αγορά και τα ασφάλιστρα του Οχήματος θα είναι έντοκο, με σταθερό επιτόκιο, όπως δηλώνεται ανωτέρω υπό Β10. Εάν συμφωνούνται διαφορετικές 
τοκοφόρες περίοδοι, αυτό επισημαίνεται ανωτέρω υπό Β10, όπου ορίζεται και το συμφωνηθέν και εφαρμοστέο επιτόκιο για την Α και τη Β Περίοδο. Η Α Περίοδος αρχίζει από την εκταμίευση του Δανείου 
και διαρκεί τόσους μήνες όσους ορίζονται ανωτέρω υπό Β16, ενώ η Β Περίοδος ακολουθεί την Α Περίοδο και διαρκεί τόσους μήνες όσους ορίζονται ανωτέρω υπό Β16. Ο εκτοκισμός του Δανείου θα γίνεται 
στις ημερομηνίες καταβολής των δόσεων με βάση έτος 360 ημερών και μήνα 30 ημερών. Το Δάνειο επιβαρύνεται με έξοδα και φόρους, όπως η εισφορά του Ν. 128/1975, όπως αυτά εκάστοτε προβλέπονται 
από το νόμο και ισχύουν. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί Πρόγραμμα μηδενικού επιτοκίου (το «Άτοκο Πρόγραμμα») ή Πρόγραμμα μειωμένου επιτοκίου (το «Πρόγραμμα Μειωμένου Επιτοκίου») λόγω 
επιδότησης του επιτοκίου από τον Πωλητή ή τον Επίσημο Εισαγωγέα του Οχήματος (α) στην περίπτωση του Άτοκου Προγράμματος το Δάνειο κατ’ αρχάς δεν θα φέρει τόκο («Μηδενικό Επιτόκιο») και 
οποιαδήποτε αναφορά στη Σύμβαση σε συμβατικούς τόκους δεν ισχύει, και (β) στην περίπτωση του Προγράμματος Μειωμένου Επιτοκίου, το επιτόκιο θα ανέρχεται στο μειωμένο επιτόκιο που αναφέρεται 
στη Σύμβαση υπό στοιχείο B10. Συμφωνείται ρητά ότι το Μηδενικό Επιτόκιο και το Μειωμένο Επιτόκιο θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής δεν έχει καταστεί υπερήμερος και γενικώς ότι 
συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους της Σύμβασης. Σε περίπτωση υπερημερίας σύμφωνα με τον όρο 1.6 της Σύμβασης, το Μηδενικό Επιτόκιο και το Μειωμένο Επιτόκιο δεν θα ισχύουν για τις μη ενήμερες 
οφειλές και οι πάσης φύσης οφειλές θα φέρουν τόκο υπερημερίας ανατοκιζόμενο ανά εξάμηνο από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης, που θα ισούται με το συνολικό επιτόκιο που βαρύνει αθροιστικά τον 
Αγοραστή, τον Πωλητή και τον Επίσημο Εισαγωγέα του Οχήματος κατά το χρόνο σύναψης της παρούσας, προσαυξημένο με το νόμιμο περιθώριο. Ο Αγοραστής και ο Εγγυητής αποδέχονται την ανωτέρω 
συμφωνία ως έγκυρη και ισχυρή.
1.3. Τρόπος και χρόνος Αποπληρωμής
Η αποπληρωμή του Δανείου θα γίνει από τον Αγοραστή προς την Τράπεζα σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα αποτελούνται από κεφάλαιο, τόκο, και έξοδα. Οι δόσεις, εκτός από την πρώτη ή/ και την τελευταία 
θα είναι ισόποσες (εάν συμφωνούνται διαφορετικές τοκοφόρες περίοδοι, οι δόσεις, εκτός από την πρώτη ή/ και την τελευταία θα είναι ισόποσες ανά τοκοφόρα Α και Β Περίοδο) και θα ανέρχονται στο ποσό 
που αναγράφεται στο Τμήμα ανωτέρω υπό Β5. Εάν συμφωνείται Πρόγραμμα Δόσεων Επιλογής Αγοραστή, αυτό επισημαίνεται ανωτέρω στο τμήμα Β6, όπου ορίζεται το ποσό της κάθε δόσης που επιλέγει ο 
Αγοραστής, ενώ στο τμήμα Β7 ορίζονται οι μήνες καταβολής της κάθε δόσης επιλογής Αγοραστή ανά έτος. Κάθε δόση θα είναι πληρωτέα την 5η ή την 15η ή την 25η ή την τελευταία ημέρα κάθε 
ημερολογιακού μήνα, όπως ειδικότερα έχει επιλέξει ο Αγοραστής στο Τμήμα ανωτέρω υπό Β8 (στο εξής «Ημερομηνίες Πληρωμών»), ενώ ειδικά η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης δεν μπορεί να 
απέχει διάστημα μικρότερο των είκοσι (20) ημερών ούτε μεγαλύτερο των πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία εκταμίευσης του Δανείου. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί δανειακό πρόγραμμα 
Πολλαπλών Επιλογών, η Τελευταία Δόση θα είναι ίση με το ποσό που αναγράφεται στο Τμήμα ανωτέρω υπό B15. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ακριβές ποσό της πρώτης ή/ και της τελευταίας δόσης, 
καθώς και η ακριβής ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης, θα προσδιοριστεί με την εκταμίευση του Δανείου και θα γνωστοποιηθεί στον Αγοραστή από την Τράπεζα μέσω επιστολής που θα αποσταλεί 
προς τον Αγοραστή στη δηλωθείσα διεύθυνση ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το συνολικό πρόγραμμα αποπληρωμής («Πρόγραμμα Αποπληρωμής»). Μετά από την αποστολή της από την Τράπεζα, 
η επιστολή αυτή θα θεωρείται ότι παρελήφθη από τον Αγοραστή πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής της πρώτης δόσης εκτός αν ο Αγοραστής ειδοποιήσει εγγράφως την 
Τράπεζα για το αντίθετο. Ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν αιτήσεώς του και δωρεάν αντίγραφο του Προγράμματος Αποπληρωμής οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης. 
Κάθε πληρωμή του Αγοραστή προς την Τράπεζα θα καταλογίζεται με την ακόλουθη προτεραιότητα: (α) Διαχειριστικά Έξοδα του Πωλητή και λοιπά έξοδα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν φόροι/ 
εισφορές, (β) τόκος υπερημερίας και τόκος ανατοκισμού,(γ) λοιποί τόκοι σύμφωνα με την παρ. 1.2 ανωτέρω και (δ) κεφάλαιο.
1.4. Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης
Το συνολικό κόστος της παρεχόμενης μέσω της παρούσας Σύμβασης, πίστωσης για τον Αγοραστή εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του συνολικού ποσού της πίστωσης δίδεται από το Συνολικό Ετήσιο 
Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), όπως αυτό ορίζεται από την ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ 917/Β/2010),όπως ισχύει. Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης, με βάση τα ορισθέντα 
στους όρους 1.1, 1.2, 1.3 της παρούσας και εφόσον το επιτόκιο, οι λοιπές επιβαρύνσεις και οι Ημερομηνίες Πληρωμών παραμένουν σταθερά στο αρχικό τους ύψος, ανέρχεται με μικρή απόκλιση λόγω του 
μη οριστικού ποσού της πρώτης δόσης στο ποσοστό που αναφέρεται στο Τμήμα υπό Β11 ανωτέρω. Το ακριβές ΣΕΠΠΕ θα γνωστοποιηθεί στον Αγοραστή με το Πρόγραμμα Αποπληρωμής.
1.5. Πληρωμή των δόσεων
Η εξόφληση των δόσεων και κάθε ποσού που οφείλεται από τον Αγοραστή προς την Τράπεζα λόγω του Δανείου θα γίνεται εμπροθέσμως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, κατά τις Ημερομηνίες Πληρωμών, 
είτε με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού του Αγοραστή που τηρείται σε τράπεζα που συμμετέχει στο Διατραπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ, είτε με κατάθεση χρημάτων ή επιταγών στο λογαριασμό της Τράπεζας που 
θα τηρείται σε άλλη τράπεζα, η οποία θα γνωστοποιείται στον Αγοραστή με το Πρόγραμμα Αποπληρωμής. Και στις δύο περιπτώσεις ο Αγοραστής κατά την καταβολή πρέπει να χρησιμοποιεί τους Κωδικούς 
Πληρωμής που θα περιγράφονται στο Πρόγραμμα Αποπληρωμής που θα αποσταλεί από την Τράπεζα σύμφωνα με τον όρο 1.3. Εάν για την εξόφληση της σχετικής οφειλής κατατίθενται επιταγές, η πληρωμή 
της αντίστοιχης οφειλής θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα από τη χρονική στιγμή, κατά την οποία, τα αντίστοιχα ποσά είναι διαθέσιμα στην Τράπεζα. Κάθε Ημερομηνία Πληρωμής είναι δήλη ημέρα κατά την 
έννοια του Νόμου. Στην περίπτωση κατά την οποία η εξόφληση των δόσεων γίνεται μέσω πάγιας εντολής σε τράπεζα επιλογής του Αγοραστή, ο Αγοραστής ρητά αποδέχεται και συνομολογεί το δικαίωμα 
της Τράπεζας να αναλαμβάνει οποτεδήποτε το ποσό της δόσης ή των τυχόν ληξιπρόθεσμων προς την Τράπεζα οφειλών, χωρίς πρότερη ειδοποίησή του. Εάν η εξόφληση μέσω πάγιας εντολής έχει 
συμφωνηθεί ως όρος για τη σύναψη της παρούσας, όπως ανωτέρω υπό 1.1.2 περίπτωση (ιιι) προβλέπεται, ανάκληση αυτής επιτρέπεται, μόνον κατόπιν συναίνεσης της Τράπεζας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως στην Τράπεζα την ανάκληση της πάγιας εντολής, σε διαφορετική περίπτωση, τυχόν έξοδα της Τράπεζας εξ αυτού του λόγου, βαρύνουν 
τον Αγοραστή. Επισημαίνεται ότι για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται από τον Αγοραστή, η Τράπεζα, ενημερώνεται μετά την πάροδο μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την ημέρα κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η πληρωμή από τον Αγοραστή, στην περίπτωση που αυτή έγινε με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού του Αγοραστή που τηρείται σε τράπεζα που συμμετέχει στο Διατραπεζικό Σύστημα 
ΔΙΑΣ, ή με κατάθεση χρημάτων, ενώ σε περίπτωση εμβάσματος, η Τράπεζα ενημερώνεται μετά την πάροδο του αντίστοιχου χρόνου σε ημέρες, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα επιλογής του 
Αγοραστή, μέσω της οποίας πραγματοποιείται το έμβασμα.  
1.6. Υπερημερία Αγοραστή
Αν ο Αγοραστής δεν καταβάλει στην Τράπεζα ολικά ή μερικά τις οφειλόμενες δόσεις κατά τις Ημερομηνίες Πληρωμών  του Προγράμματος Αποπληρωμής καθώς και  οποιοδήποτε ληξιπρόθεσμο ποσό που 
οφείλεται στην Τράπεζα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, τόσο για κεφάλαιο όσο και για τόκους, φόρους, έξοδα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (το «Χρέος»), το ποσό αυτό καθίσταται αυτοδικαίως 
απαιτητό και πληρωτέο, χωρίς να απαιτείται όχληση εκ μέρους της  Τράπεζας  ή  υπαιτιότητα του Αγοραστή  από την παρέλευση  της ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
Αγοραστής οφείλει τόκο υπερημερίας επί των ληξιπρόθεσμων ποσών από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και μέχρι την τελική και ολοσχερή εξόφλησή τους, ακόμα και μετά την καταγγελία της παρούσας 
σύμβασης, με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο που ορίζεται στον όρο 1.2 της παρούσας προσαυξημένο με το εκάστοτε νόμιμο περιθώριο. Στους δε οφειλόμενους τόκους υπερημερίας συμφωνείται ρητώς ότι θα 
γίνεται ανατοκισμός, ακόμα και μετά την καταγγελία της παρούσας σύμβασης, κατά τις ελάχιστες χρονικές περιόδους που θα επιτρέπει ο νόμος που θα ισχύει κατά την επέλευση της υπερημερίας, που 
σήμερα είναι το εξάμηνο.
1.7. Συνέπειες υπερημερίας του Αγοραστή
Αν δεν εξοφληθούν (ολικά ή μερικά) δύο (2) μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τον όρο 1.3 της παρούσας ή σε περίπτωση μη πληρωμής της Τελευταίας Δόσης κατά την Ημερομηνία Πληρωμής αυτής σύμφωνα 
με τον όρο 5.3 και 5.4 της παρούσας (εφόσον έχει επιλεγεί Δανειακό Πρόγραμμα Πολλαπλών Επιλογών), η Τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Δανείου με έγγραφη δήλωσή της προς τον 
Αγοραστή. Κατόπιν της καταγγελίας από την Τράπεζα, επέρχονται τα αποτελέσματα που ορίζονται στα Άρθρα 1.9 και 1.10 της παρούσας. Σε περίπτωση υπερημερίας του Αγοραστή, η Τράπεζα έχει επίσης 
το δικαίωμα να προβαίνει σε λύση της σύμβασης πώλησης του Οχήματος ασκώντας το σχετικό διαπλαστικό δικαίωμα υπαναχώρησης του Πωλητή που της έχει εκχωρηθεί και να αναλαμβάνει την κατοχή 
του Οχήματος από τον Αγοραστή με κάθε νόμιμο μέσο συμπεριλαμβανομένης και της λήψης ασφαλιστικών μέτρων και στην περίπτωση αυτή, όσο και σε κάθε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας ή μη 
επιστροφής του Οχήματος από τον Αγοραστή, το μέρος του Δανείου που έχει αποπληρωθεί μέχρι την αφαίρεση Οχήματος θεωρείται μίσθωμα για τη χρήση του και αποζημίωση για τη φθορά και τις βλάβες 
του Οχήματος από σήμερα μέχρι το χρόνο αφαίρεσης του Οχήματος και εκπίπτει υπέρ της Τράπεζας, χωρίς να αποκλείεται η κατά την κρίση της επιδίωξη είσπραξης των μέχρι της αφαίρεσης ληξιπρόθεσμων 
δόσεων του Δανείου ή του συνόλου αυτού, καθώς και κάθε επιπλέον θετικής ή αποθετικής ζημίας, μη καλυπτόμενης από το καταβληθέν μέρος του Δανείου και από το τίμημα της πώλησης σε τρίτους του 



αφαιρεθέντος Οχήματος. Επίσης η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αναθέτει μεταξύ άλλων και την διαχείριση των σχετικών απαιτήσεών της σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (Ν. 
3758/ 2009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ή και σε πληρεξούσιους δικηγόρους για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Τράπεζας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών. Τα παραπάνω δικαιώματα 
θα λειτουργούν και θα ισχύουν ανεξάρτητα από και παράλληλα με άλλα δικαιώματα που παρέχονται στην Τράπεζα από την παρούσα σύμβαση και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως συνέπεια της υπερημερίας 
του Αγοραστή και η Τράπεζα θα δικαιούται κατ’ επιλογήν της να τα ασκήσει διαζευκτικά ή σωρευτικά εν μέρει ή και στο σύνολό τους μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε υποχρέωσης των Αγοραστών 
ή και των Εγγυητών.
1.8. Δικαίωμα καταγγελίας της Τράπεζας
Πέρα των υπό του νόμου αλλά και της παρούσας Σύμβασης προβλεπόμενων περιπτώσεων, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να καταγγείλει το Δάνειο οποτεδήποτε, απροθέσμως και αζημίως, με έγγραφη δήλωσή της 
προς τον Αγοραστή κατά τα ανωτέρω, εάν συντρέχει ένα από τα παρακάτω γεγονότα:
(α) εάν ο Αγοραστής παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του έναντι της Τράπεζας, ιδίως δε τις υποχρεώσεις εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων και των τελών κυκλοφορίας τού Οχήματος σύμφωνα με τον 
όρο 6.3 της παρούσας και σε περίπτωση που η εν λόγω παραβίαση επιδέχεται αποκατάσταση, εάν δεν αποκατασταθεί εντός 15 ημερών από την σχετική ειδοποίηση της Τράπεζας προς τον Αγοραστή,
(β) εάν ο Αγοραστής παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στον όρο 2.6 της παρούσας και στην περίπτωση που η εν λόγω παραβίαση επιδέχεται αποκατάσταση, εάν δεν αποκατασταθεί 
εντός 15 ημερών από την σχετική ειδοποίηση της Τράπεζας ή του Πωλητή προς τον Αγοραστή,
(γ) εάν ο Αγοραστής ή θυγατρική του εταιρεία δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του προς την Τράπεζα, που προέρχεται από άλλη συμβατική σχέση με την Τράπεζα ή θυγατρική της εταιρία ή άλλη 
συνδεδεμένη με αυτή εταιρία ή οποιαδήποτε σημαντική υποχρέωσή του προς τρίτους,
(δ) σε περίπτωση ασθένειας, θανάτου, αναπηρίας, μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας, νομικής ή πραγματικής ή γενικά οιασδήποτε φύσεως, εάν επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση ή διενεργηθεί άλλη πράξη 
αναγκαστικής εκτέλεσης από οποιονδήποτε τρίτο σε βάρος του Αγοραστή, ή επέλθει ουσιαστική μεταβολή προς το χειρότερο στις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικότερα την οικονομική κατάσταση του 
Αγοραστή, η οποία κατά την εύλογη κρίση της Τράπεζας θα ήταν επιβλαβής για τα συμφέροντά της και κυρίως εάν ο Αγοραστής πτωχεύσει ή καταθέσει ο ίδιος δήλωση αναστολής των πληρωμών του ή υποβληθεί 
από τρίτο αίτηση πτώχευσης αυτού ή ειδικά αν ο Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο, εάν ανακληθεί η άδεια σύστασης αυτού, λυθεί, εκκαθαριστεί, τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή σε άλλο ανάλογο 
καθεστώς, ή ασκηθεί σχετική αίτηση από τρίτο για θέση του Αγοραστή σε μία από τις προαναφερθείσες καταστάσεις ή υποβληθεί αίτηση υπαγωγής ή υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία οποιασδήποτε φύσεως 
εξυγίανσης της επιχείρησής του, καθώς επίσης και στην περίπτωση μεταβίβασης όλου ή μέρους του ενεργητικού αυτού ή αλλαγής στη μετοχική σύνθεση ή τη διοίκηση αυτού ή συγχώνευσης, διάσπασης ή 
μετατροπής της εταιρικής του μορφής,
(ε) εάν ο Αγοραστής εκχωρήσει ή προβεί σε ενέργειες ώστε να εκχωρήσει τις αξιώσεις του από την παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Τράπεζας,
(στ) εάν οποιαδήποτε διαβεβαίωση ή δήλωση, στην οποία προέβη ο Αγοραστής σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, είναι ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του Αγοραστή, ανακριβής ή αναληθής, (ζ) εάν ο Αγοραστής 
χρησιμοποιήσει το Όχημα ως μέσο τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, για τις οποίες έχει τουλάχιστον ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.
1.9. Συνέπειες καταγγελίας ως προς το Δάνειο
Από και με την καταγγελία της συμβάσεως του Δανείου κατά τον όρο 1.7 και 1.8 της παρούσας, το Δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και αμέσως απαιτητό στο σύνολό του, τόσο κατά το κεφάλαιο, τους κάθε 
είδους τόκους και τα έξοδα, καθώς και κατά κάθε άλλο ποσό απαιτητό σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, θα φέρει δε τόκους υπερημερίας με το επιτόκιο και τη μέθοδο που αναφέρεται στον όρο 1.6 του  
παρόντος μέχρι την ημέρα της πραγματικής αποπληρωμής του.
1.10. Λοιπές συνέπειες της Καταγγελίας
Σε περίπτωση καταγγελίας κατά τους όρους 1.7 και 1.8 του παρόντος, η Τράπεζα παράλληλα με την αξίωσή της για την πληρωμή του συνόλου της οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 1.9 της παρούσας Σύμβασης, 
θα δύναται σε ενάσκηση των δικαιωμάτων της να προβαίνει στη λύση της σύμβασης πώλησης του Οχήματος, ασκώντας ειδικότερα το σχετικό διαπλαστικό δικαίωμα υπαναχώρησης του Πωλητή (που της 
εκχωρείται από τον Πωλητή με την παρούσα Σύμβαση) και να αναλαμβάνει την κατοχή του Οχήματος από τον Αγοραστή με κάθε νόμιμο μέσο. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση κινδύνου προσβολής των δικαιωμάτων 
της Τράπεζας ως κυρίας του οχήματος, η Τράπεζα θα δικαιούται να λάβει κάθε ένδικο βοήθημα για την απαγόρευση μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης του οχήματος, ανεξάρτητα από την 
καταγγελία ή μη του Δανείου. Η Τράπεζα δικαιούται να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματα και αξιώσεις απορρέουν από την κυριότητα, νομή και κατοχή του Οχήματος.
1.11. Δικαίωμα προεξόφλησης του Αγοραστή
Ο Αγοραστής έχει ανά πάσα στιγμή δικαίωμα προεξόφλησης μέρους ή όλου του ανεξόφλητου Δανείου, δικαιούμενος στην περίπτωση αυτή μείωσης επί του συνολικού κόστους της πίστωσης (εκτός εάν έχει 
συμφωνηθεί «Άτοκο Πρόγραμμα», οπότε δεν νοείται η ανωτέρω μείωση), η οποία ισοδυναμεί με τους τόκους του πρόωρα εξοφλούμενου ποσού που αντιστοιχούν στην εναπομένουσα διάρκεια του Δανείου. Στην 
περίπτωση αυτή η Τράπεζα δικαιούται αποζημίωση για τα έξοδά της που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη εξόφληση της πίστωσης, ως προς το ποσό της πρόωρης εξόφλησης που υπερβαίνει το ποσό των 10.000 
Ευρώ σε οποιοδήποτε διάστημα 12 μηνών. Η εν λόγω αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει: α) εφόσον εφαρμόζεται για τον Αγοραστή η ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ B 917/2010) όπως ισχύει, το 1% του ποσού 
της πίστωσης που εξοφλείται πρόωρα, εφόσον το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συμφωνηθείσας λήξης της σύμβασης πίστωσης υπερβαίνει το ένα έτος. Εάν το χρονικό αυτό διάστημα 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5 % του ποσού της πίστωσης που εξοφλείται πρόωρα. Για τις περιπτώσεις εκτός του πεδίου εφαρμογής της ΚΥΑ Ζ1-699/ 2010 (ΦΕΚ Β 
917/ 2010) όπως ισχύει, τα ως άνω ποσοστά ορίζονται από την Τράπεζα και γνωστοποιούνται στον Αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης, β) το ποσό των τόκων που θα είχε καταβάλει ο Αγοραστής κατά 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συμφωνηθείσας ημερομηνίας λήξης της σύμβασης πίστωσης. Επίσης ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει το ανεξόφλητο ποσό των Διαχειριστικών 
Εξόδων του Πωλητή και των Εξόδων υπέρ Τρίτων, που αντιστοιχεί στις προεξοφλούμενες δόσεις. Η έγγραφη Αίτηση Προεξόφλησης υποβάλλεται από τον Αγοραστή είτε αυτοπροσώπως προσερχόμενος στα 
γραφεία της Τράπεζας, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) οπότε ως χρόνος υποβολής του αιτήματος λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής  
της  συστημένης  επιστολής,  όπως  προκύπτει  από  το  σχετικό  αποδεικτικό παραλαβής της επιστολής από το ταχυδρομείο ή την εταιρία ταχυμεταφοράς είτε αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax) οπότε θεωρείται 
ότι περιήλθε στην Τράπεζα την ημέρα παραλαβής της, σύμφωνα με τη σχετική επισημείωση της συσκευής τηλεομοιοτυπίας της Τράπεζας επί του διαβιβασθέντος εγγράφου, είτε αποστέλλεται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail), οπότε θεωρείται ότι περιήλθε στην Τράπεζα την ημέρα αποστολής του, εκτός, εάν για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι εν προκειμένω συνίστανται και στην βλάβη των συστημάτων της 
Τράπεζας, δεν κατέστη εφικτή η παραλαβή του από την Τράπεζα, οπότε ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η πραγματική ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση της Τράπεζας και όχι η ημερομηνία αποστολής 
του ηλεκτρονικού μηνύματος. Η έγγραφη Αίτηση Προεξόφλησης πρέπει να λαμβάνεται από την Τράπεζα τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την επόμενη τακτική Ημερομηνία Πληρωμής Δόσης, η οποία 
αντιστοιχεί και στη συντομότερη δυνατή Ημερομηνία Προεξόφλησης. Η Τράπεζα εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της θα ειδοποιεί τον Αγοραστή για την Τελική Ημερομηνία Προεξόφλησης καθώς και για το 
ακριβές ποσό που οφείλει ο Αγοραστής να καταβάλει ως προεξόφληση του Δανείου. Εάν κατά τη δεκαήμερη αυτή προθεσμία της Τράπεζας παρεμβληθεί Ημερομηνία Πληρωμής Δόσης, η δόση για την εν λόγω 
Ημερομηνία Πληρωμής θα πρέπει να καταβληθεί ακέραια. Εφόσον ο Αγοραστής αποπληρώσει πλήρως μέχρι την Τελική Ημερομηνία Προεξόφλησης το προεξοφλούμενο ποσό που του υπέδειξε η Τράπεζα, το 
Δάνειο θα θεωρείται εξοφλημένο είτε στο σύνολό του (εφόσον πρόκειται για ολική προεξόφληση) είτε κατά το ποσό που προεξοφλήθηκε (εφόσον πρόκειται για μερική προεξόφληση). Αν όμως ο Αγοραστής δεν 
προβεί τελικά σε αποπληρωμή του συνολικού προεξοφλούμενου ποσού στην Τελική Ημερομηνία Προεξόφλησης, τότε το Δάνειο θα συνεχίζεται κανονικά σύμφωνα με το αρχικό Πρόγραμμα Αποπληρωμής του. 
Εάν ο Αγοραστής καταβάλλει δόσεις του Δανείου με δική του πρωτοβουλία σε ημερομηνίες πρότερες από τις ημερομηνίες οφειλής των Δόσεων, δεν δικαιούται εκπτώσεων επί του πληρωτέου ποσού. Η έγγραφη 
Αίτηση Προεξόφλησης κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα  οικονομικά (ή και άλλα) στοιχεία του Αγοραστή, που αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευση του κεφαλαίου του προεξοφλούμενου ποσού, 
σύμφωνα με το ν. 4557/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 139/ 30.07.2018) όπως ισχύει, ιδίως εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης των ανωτέρω 
στοιχείων, η Τράπεζα δύναται είτε να απορρίψει την αίτηση είτε και να προβεί σε αναφορά προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (στο εξής η «Αρχή»).

1.12. Πιστοποίηση εξοφλήσεως του Δανείου
Μετά την κατά τους όρους της παρούσας εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του Αγοραστή, η Τράπεζα υποχρεούται να παράσχει και ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την έγγραφη πιστοποίηση της 
ολοκληρωτικής εξοφλήσεως όλων των κύριων και παρεπόμενων υποχρεώσεών του από το Δάνειο.
 
Άρθρο 2. Πώληση Οχήματος
2.1. Συμφωνία Πωλήσεως
Ο Πωλητής (ανωτέρω στο Τμήμα υπό Γ), που έχει την αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα και νομή του Οχήματος δηλώνει με το παρόν ότι πωλεί και παραδίδει κατά κατοχή και χρήση και μόνο το Όχημα 
στον Αγοραστή υπό τον όρο διατήρησης της κυριότητας επ’ αυτού έναντι του τιμήματος που δηλώνεται ανωτέρω στο Τμήμα υπό Ε5 και στην απόδειξη λιανικής/ τιμολόγιο πώλησης του Οχήματος. Η κατοχή του 
Οχήματος τεκμαίρεται ότι έχει ήδη παραδοθεί στον Αγοραστή από και με την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης επί πιστώσει ή του δελτίου αποστολής- τιμολογίου επί πιστώσει.
2.2. Πληρωμή του τιμήματος
Το τίμημα του Οχήματος θα καταβληθεί στον Πωλητή συνολικώς ή μερικώς (σε περίπτωση προκαταβολής όπως καθορίζεται ανωτέρω στο Τμήμα υπό Β3) από την Τράπεζα από το χορηγούμενο στον Αγοραστή 
Δάνειο. Η Τράπεζα προβαίνει στην πληρωμή του ως άνω ποσού του Δανείου στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή. Η παρούσα Σύμβαση θεωρείται ότι συνιστά απόδειξη πληρωμής της ανωτέρω 
προκαταβολής.
2.3. Παράδοση μόνον της κατοχής του Οχήματος – Παρακράτηση της κυριότητας και εκχώρηση δικαιωμάτων αυτής
2.3.1. Στον Αγοραστή μεταβιβάζεται από τον Πωλητή σε εκτέλεση της Σύμβασης Πωλήσεως μόνο η κατοχή και χρήση του Οχήματος, το οποίο ο Αγοραστής επιθεώρησε και το βρήκε καινούργιο ή αν πρόκειται 
για μεταχειρισμένο, χωρίς πραγματικά ελαττώματα ή/ και ελλείψεις ιδιοτήτων και κατάλληλο για τον σκοπό που το προορίζει και σύμφωνο με τις προσυμφωνημένες προδιαγραφές. Η παρούσα Σύμβαση θεωρείται 
επίσης ως Πρωτόκολλο Παράδοσης. Κατόπιν εντολής της Τράπεζας προς τον Πωλητή και με την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Αγοραστή, επίσης δε προς κάλυψη της πιθανής ευθύνης του Πωλητή, 
όπως απορρέει από τον όρο 3 της παρούσας, ρητά συμφωνείται ότι ο Πωλητής δεν μεταβιβάζει την κυριότητα και τη νομή του Οχήματος στον Αγοραστή μέχρι την ολοσχερή και προσήκουσα αποπληρωμή του 
Δανείου και όλων των οφειλόμενων βάσει του Δανείου ποσών από τον Αγοραστή στην Τράπεζα και μέχρι την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αγοραστή προς την Τράπεζα. Ο Πωλητής, προς εξασφάλιση 
της Τράπεζας, με την παρούσα εκχωρεί και μεταβιβάζει κατά το άρθρο 977 ΑΚ προς την Τράπεζα και η Τράπεζα αποδέχεται την εκχώρηση και μεταβίβαση προς αυτήν, του συνόλου των δικαιωμάτων και 
απαιτήσεών του ως κυρίου και νομέα του Οχήματος, ενοχικών και εμπραγμάτων, ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου ή άλλης φύσεως, και κάθε άλλο διαπλαστικό ή παρεπόμενο δικαίωμα, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται χωρίς περιορισμό, κάθε δικαίωμα σχετικό με την κυριότητα, νομή, κατάσχεση, απόδοση, πλειστηριασμό και μεταπώληση του Οχήματος. Ο Αγοραστής συμφωνεί και αποδέχεται πως η παρούσα 
σύμβαση αποτελεί, ισοδυναμεί με και ισχύει ως η προβλεπόμενη εκ του νόμου αναγγελία προς τον Αγοραστή της εκχώρησης και μεταβίβασης της κυριότητας και νομής στην Τράπεζα και αναγνωρίζει και 
αποδέχεται πως δεν θα απαιτείται στο μέλλον περαιτέρω ή κατ’ επανάληψη αναγγελία επ’ ευκαιρία της άσκησης από την Τράπεζα οποιουδήποτε από τα παραπάνω εκχωρούμενα δικαιώματα, αναγνωρίζει δε 
ανεπιφύλακτα την Τράπεζα ως κύριο και νομέα του Οχήματος και εκδοχέα των αξιώσεων του Πωλητή που απορρέουν από την παρακράτηση της κυριότητας και αποδέχεται το δικαίωμα της Τράπεζας να ασκήσει 
απευθείας η ίδια χωρίς περιορισμό όλα τα ένδικα μέσα για την προστασία της κυριότητας και νομής του Οχήματος. Επιπλέον ο Αγοραστής αναγνωρίζει ως ισχυρή την άσκηση ή/ και εκτέλεση εκ μέρους της 
Τράπεζας οποιουδήποτε από τα παραπάνω ή κάθε παρόμοιου δικαιώματος και παραιτείται από το δικαίωμα να αμφισβητήσει ή να προβάλει ενστάσεις σχετικά με το κύρος της άσκησης ή εκτέλεσής τους.
2.3.2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Αγοραστής πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών νόμων, όπως ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των οποίων, προβλέπονται σημαντικές φορολογικές ατέλειες 
κατά την εισαγωγή επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και κυρίως απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι εν λόγω ατέλειες, προβλέπεται η κτήση αυτών 
από τα δικαιούμενα πρόσωπα και η μη μεταβίβαση αυτών περαιτέρω για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (όπως για παράδειγμα, υπέρ των κοινωνικών ομάδων των Α.Μ.Ε.Α -Ν. 490/1976, άρθρο 34 Ν. 1731/1987, 
άρθρο 16 Ν. 1798/1988, άρθρο 23 Ν. 1882/1990, άρθρο 32 Ν. 1884/1990, άρθρο 38 Ν. 2072/1992, άρθρο 19 Ν. 2753/1999, άρθρο 132 Ν. 2960/2001, όπως ισχύουν κλπ.- ή/ και των πολυτέκνων- άρθρο 36 
Ν. 1563/1985). Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να επωφεληθεί ο Αγοραστής από τις εν λόγω ατέλειες για το όχημα που αγοράζει υπό τις ως άνω προϋποθέσεις από τον Πωλητή, η Τράπεζα και ο Πωλητής 
παραιτούνται από τις εξασφαλίσεις που έχει συμφωνηθεί να λάβουν σύμφωνα με τα όσα κατά τα λοιπά, προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Συγκεκριμένα, ο Πωλητής παραιτείται από την παρακράτηση της 
κυριότητας επί του πωλούμενου Οχήματος ώστε η κυριότητα αυτού να επέλθει απευθείας στον Αγοραστή, και η Τράπεζα παραιτείται από το δικαίωμα του ενεχύρου επί του Οχήματος. Επομένως, οποιαδήποτε 
αναφορά στη Σύμβαση σε ύπαρξη ενεχύρου και παρακράτησης της κυριότητας του Οχήματος δεν ισχύει, στην περίπτωση αυτής της παραγράφου. Ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει στον Πωλητή χωρίς 
καθυστέρηση κάθε έγγραφο και στοιχείο που απαιτείται από το Νόμο ή τις αρμόδιες Διοικητικές αρχές προκειμένου το πωλούμενο Όχημα να τύχει των σχετικών φορολογικών ατελειών. Σε περίπτωση όμως που 
το πωλούμενο Όχημα δεν τύχει τελικά των σχετικών ατελειών λόγω καθυστέρησης του Αγοραστή να προσκομίσει στον Πωλητή κάποιο δικαιολογητικό ή λόγω μη αποδοχής των δικαιολογητικών αυτών του 
Αγοραστή από τις αρμόδιες αρχές και απόρριψης του αιτήματος του Αγοραστή περί απαλλαγής από τα εν λόγω τέλη, οι εξασφαλίσεις της Τράπεζας και του Πωλητή, ήτοι το ενέχυρο και η παρακράτηση της 



κυριότητας παραμένουν σε ισχύ, όπως αυτές ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση. Ο Αγοραστής αναγνωρίζοντας την κατανόηση και την καλή θέληση της Τράπεζας και του Πωλητή, δεσμεύεται με 
την παρούσα να μην μεταβιβάσει την κυριότητα καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί του Οχήματος περαιτέρω σε τρίτους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή και ολοσχερή εξόφληση του Δανείου. 
Η Τράπεζα δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να θέσει οιοδήποτε άλλο όρο προς εξασφάλιση τής με την παρούσα χορηγούμενης πίστωσης προς τον Αγοραστή, ο δε Αγοραστής ήδη με την παρούσα 
αναγνωρίζει και αποδέχεται το σχετικό δικαίωμα της Τράπεζας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι λοιποί όροι της Σύμβασης, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ ως έχουν, στο μέτρο που αυτοί δεν τροποποιούνται από τους 
ορισμούς της παρούσας παραγράφου.
2.4. Μεταβίβαση κυριότητας και νομής
Η κυριότητα και  η νομή του Οχήματος θα μεταβιβαστεί  στον Αγοραστή μόνο μετά την ολοκληρωτική εξόφληση από τον Αγοραστή του Δανείου και όποιου άλλου ποσού οφείλει ο Αγοραστής στην Τράπεζα κατά 
τους όρους της παρούσας. Ενόψει τούτων και με την πλήρωση των παραπάνω όρων, ο Αγοραστής θα παραλαμβάνει από την Τράπεζα τη σχετική έγγραφη πιστοποίηση της εξοφλήσεως κατά τον όρο 1.12 της 
παρούσας, προκειμένου ο Αγοραστής, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μεταβίβασης της κυριότητας ενώπιον κάθε αρμόδιας προς τούτο Αρχής, να καθίσταται απόλυτος και αποκλειστικός κύριος και 
νομέας του Οχήματος. Προς το σκοπό αυτό, υποχρεούται να συμπράξει και ο Πωλητής υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κυριότητας στον Αγοραστή, ενώπιον κάθε 
αρμόδιας προς τούτο Αρχής. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση εκποιήσεως του Οχήματος λόγω υπερημερίας του Αγοραστή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που αναλαμβάνει με την παρούσα, ή ολικής 
ή μερικής καταστροφής ή κλοπής του Οχήματος, δεν υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση μεταβιβάσεως της κυριότητας και νομής του Οχήματος στον Αγοραστή, παραμένουν δε αναλλοίωτες οι υποχρεώσεις του 
Αγοραστή από το Δάνειο.
2.5. Ευθύνη για πραγματικά και νομικά ελαττώματα
Η ευθύνη για πραγματικά και νομικά ελαττώματα που δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης μέχρι και κατά την παράδοση της κατοχής του Οχήματος από 
τον Πωλητή στον Αγοραστή σύμφωνα με τον όρο 2.3 και 2.1.της παρούσας, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Πωλητή, ο οποίος ρητά συνομολογείται ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του και μόνον 
και δεν είναι βοηθός εκπληρώσεως ή προστηθείς της Τράπεζας.
2.6. Υποχρεώσεις του Αγοραστή
Όσο διαρκεί η κατοχή του Οχήματος από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής έχει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:
(α) Να χρησιμοποιεί το Όχημα για τις μετακινήσεις και μόνο (για επαγγελματική χρήση μόνο αν έχει ζητηθεί η έκδοση άδειας για επαγγελματικό Όχημα), να μην επιτρέπει την οδήγηση του Οχήματος σε άτομο 
που δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του Οχήματος και γενικότερα να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του Οχήματος κατά παράβαση νομοθετικών διατάξεων, αδειών ή διαταγών των αρχών.
(β) Να μην διαθέτει το Όχημα σε τρίτο επί τη βάσει οποιουδήποτε νομικού τύπου, ούτε ακόμα κατά χρήση, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Τράπεζας. Αν παρά ταύτα, το Όχημα περιέλθει για οποιονδήποτε 
λόγο στην κατοχή και χρήση άλλου προσώπου, ανεξάρτητα από τις αξιώσεις της Τράπεζας για κάθε οφειλόμενο ποσό από το Δάνειο και τους άλλους όρους της παρούσας, ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να 
γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στην Τράπεζα εγγράφως μέσα σε 24 ώρες. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής δεν απαλλάσσεται από τις κατά την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις του, ενώ σημειώνεται ότι η 
μη απάντηση της Τράπεζας δεν δύναται να εκληφθεί ως αποδοχή ή συναίνεση. Την ίδια υποχρέωση έχει ο Αγοραστής και σε περίπτωση αλλαγής της διευθύνσεώς του και συνεπώς μεταβολής του τόπου φυλάξεως 
του Οχήματος.
(γ) Να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη, αφαίρεση ή μετατροπή επί του Οχήματος χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση και της Τράπεζας και του Πωλητή.
(δ) Να διατηρεί σε καλή κατάσταση το Όχημα και να το συντηρεί σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή σε εξουσιοδοτημένο επισκευαστή του ή σε εξουσιοδοτημένο διανομέα του, σε περίπτωση βλάβης 
δε, να ειδοποιήσει σχετικά τον Πωλητή και την Τράπεζα και να προβαίνει παραχρήμα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε το Όχημα να επισκευασθεί πλήρως. Αν το Όχημα κλαπεί ή απολεσθεί, κατασχεθεί, 
δημευθεί ή αχρηστευθεί χωρίς δυνατότητα επισκευής, ανεξάρτητα από τις αξιώσεις της Τράπεζας για κάθε οφειλόμενο ποσό από το Δάνειο και τους άλλους όρους της παρούσας, ο Αγοραστής υποχρεούται να 
ειδοποιήσει παραχρήμα τον Πωλητή και την Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής δεν απαλλάσσεται από τις κατά την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις του και η Τράπεζα διατηρεί κάθε δικαίωμα που 
προβλέπεται από την παρούσα.
2.7. Συνέπειες παραβάσεως των υποχρεώσεων από τον Αγοραστή
Σε περίπτωση παράβασης έστω και μίας κατά το άρθρο 2.6. υποχρεώσεών του, ο Αγοραστής υποχρεούται να αποζημιώσει τον Πωλητή και την Τράπεζα για κάθε θετική και αποθετική άμεση ή έμμεση ζημία, που 
υφίσταται από την πλημμελή αυτή συμπεριφορά του Αγοραστή. Επιπλέον, κάθε τέτοια παράβαση αποτελεί λόγο καταγγελίας της Συμβάσεως Δανείου σύμφωνα με τον όρο 1.8. Σε αυτή την περίπτωση κάθε ποσό 
που έχει καταβληθεί από τον Αγοραστή στον Πωλητή, το κρατά ο Πωλητής για λογαριασμό του και για δικό του όφελος, λόγω συμφωνημένης από τώρα αποζημιώσεώς του για τη χρήση του Οχήματος από τον 
Αγοραστή και ως συμφωνημένη αποζημίωση για τη μείωση της αξίας του Οχήματος και για τις φθορές και βλάβες αυτού μέχρι την αφαίρεσή του ή την οικειοθελή επιστροφή του.

Άρθρο 3. Ευθύνη του Πωλητή προς την Τράπεζα
3.1. Ευθύνη του Πωλητή ως προς τα έξοδα επιδίωξης των αξιώσεων της Τράπεζας
Με βάση το γεγονός ότι το τίμημα του Οχήματος πληρώνεται αμέσως στον Πωλητή, είτε εν συνόλω είτε εν μέρει από το προϊόν του Δανείου που χορηγείται από την Τράπεζα και συνεπώς τα σχετικά χρηματικά 
ποσά βρίσκονται αμέσως στη διάθεση του Πωλητή, ρητά συνομολογείται ότι ο Πωλητής θα φέρει κάθε θετική και αποθετική ζημία της Τράπεζας καθώς και όλα τα έξοδα που πιθανόν να προκύψουν από κάθε 
διαδικασία σχετικά με την πλήρη ικανοποίηση των τυχόν αξιώσεων της Τράπεζας κατά του Αγοραστή σε περίπτωση υπαναχώρησης, άρνησης ή υπερημερίας του Αγοραστή αναφορικά με την πληρωμή του Δανείου 
στις κατωτέρω περιπτώσεις
(α) Εάν η Υπουργ. Απόφ. ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ 917/Β/2010), όπως ισχύει είναι εφαρμοστέα και ο Αγοραστής επικαλούμενος το άρθρο 15 αυτής (περί συνδεδεμένων συμβάσεων), αρνείται την εκπλήρωση 
της οφειλής του προς την Τράπεζα ή στρέφεται κατ’ αυτής για να ικανοποιηθεί, ή
(β) ο Πωλητής αρνείται ή αδρανεί να συμπράξει σε ιδιωτική πώληση του Οχήματος, ώστε η Τράπεζα να ικανοποιηθεί από το προϊόν είτε σε περίπτωση οικειοθελούς επιστροφής του Οχήματος από τον Αγοραστή, 
είτε σε περίπτωση επανάκτησης της νομής και κατοχής του Οχήματος.
3.2. Ευθύνη του Πωλητή ως προς την Τελευταία Δόση
Σε περίπτωση μη πληρωμής από τον Αγοραστή της Τελευταίας Δόσης σύμφωνα με τον όρο 5.3 της παρούσας ή σε περίπτωση μη αναχρηματοδότησης αυτής σύμφωνα με τον όρο 5.2 της παρούσας, ο Πωλητής 
δηλώνει προς την αποδεχόμενη Τράπεζα ότι εγγυάται ανεπιφυλάκτως την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση της Τελευταίας Δόσης, υπό τις προϋποθέσεις του όρου 5.4, ενεχόμενος εις ολόκληρον με τον 
Αγοραστή και ως αυτοφειλέτης παραιτούμενος από το δικαίωμα της διζήσεως και από το δικαίωμα να προτείνει, κατά το άρθρο 853 του Αστικού Κώδικα, ενστάσεις του Αγοραστή κατά της Τράπεζας.

Άρθρο 4. Σύσταση Ενεχύρου
4.1. Σύσταση Ενεχύρου
Για την εξασφάλιση κάθε απαιτήσεως της Τράπεζας από το Δάνειο και από το άρθρο 3 της παρούσας, ο Πωλητής, με την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη συναίνεση του Αγοραστή, ως κύριος και νομέας του Οχήματος 
συνιστά ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας μέχρι την αποπληρωμή του Δανείου και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων προς την Τράπεζα που απορρέουν από την παρούσα, επί του Οχήματος, και πιο συγκεκριμένα 
μέχρι την πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή του Δανείου. Συμφωνείται, με βάση το άρθρο 1213 του Αστικού Κώδικα ότι ο Αγοραστής είναι χρησάμενος του Οχήματος κατά τον όρο 2.3 της παρούσας. Ρητά 
συμφωνείται ότι ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του Οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 1224 εδ. 2 ΑΚ και τα οριζόμενα στους όρους 2.6 - 2.7 της παρούσας.
4.2. Ικανοποίηση από το Ενέχυρο
Σε περίπτωση καταγγελίας του Δανείου σύμφωνα με τους όρους 1.7 και 1.8 της παρούσας, η Τράπεζα δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά της ως ενεχυρούχος δανείστρια και να προχωρήσει σε αναγκαστική 
εκτέλεση και εκποίηση του ενεχυρασμένου Οχήματος. Αν ο Αγοραστής το ζητήσει και η Τράπεζα το αποδεχθεί, το Όχημα μπορεί να παραδοθεί στην Τράπεζα και να πωληθεί μέσω ιδιωτικής πωλήσεως (όχι μέσω 
αναγκαστικού πλειστηριασμού) στην οποία οφείλει να συμπράξει ο Πωλητής, άλλως ευθύνεται κατά τους όρους του άρθρου 3 της παρούσης. Αν η Τράπεζα δεν ικανοποιηθεί πλήρως για τις αξιώσεις της από το 
προϊόν της εκποιήσεως ή της ιδιωτικής πωλήσεως, διατηρεί για την ικανοποίηση του υπόλοιπου της αξιώσεώς της όλα τα δικαιώματα έναντι του Αγοραστή. Σε περίπτωση που το προϊόν της αναγκαστικής 
εκποιήσεως ή της ιδιωτικής πωλήσεως υπερβαίνει το ποσό του Χρέους του Αγοραστή προς την Τράπεζα, ο Αγοραστής παρέχει με την παρούσα την ανέκκλητη εξουσιοδότηση  προς  την  Τράπεζα  να  καταλογίζει  
το  υπερβάλλον  προς  ικανοποίηση οιωνδήποτε τυχόν άλλων αξιώσεων της Τράπεζας έναντι του Αγοραστή από άλλες συμβατικές σχέσεις. Σε περίπτωση που το προϊόν της εκποιήσεως ή της ιδιωτικής πωλήσεως 
υπερβαίνει το ποσό του Χρέους του Αγοραστή προς την Τράπεζα που τυχόν απορρέει από άλλες αξιώσεις της Τράπεζας, το υπόλοιπο θα καταβληθεί στον Αγοραστή.
4.3. Παράδοση του Οχήματος στην Τράπεζα
Σε περίπτωση που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση για εκποίηση του Οχήματος σύμφωνα με τον όρο 4.2 της παρούσας, η παράδοση του Οχήματος από τον Αγοραστή γίνεται υποχρεωτικά προς την Τράπεζα 
ως ενεχυρούχο δανείστρια ή προς τρίτο καθ’ υπόδειξη της Τράπεζας. Το ίδιο ισχύει και αν ο Αγοραστής θελήσει για τους σκοπούς του όρου 4.2 να παραδώσει οικειοθελώς το Όχημα.
Η παράδοση του Οχήματος στην Τράπεζα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εκ των Αγοραστών ή και τυχόν Εγγυητών, κατόχων κατά το χρόνο παράδοσης, στον/στους οποίο/ους οι λοιποί εκ των Αγοραστών ή 
και τυχόν Εγγυητών κατά τα ανωτέρω παρέχουν την ανέκκλητη εντολή, που είναι ισχυρή και στην περίπτωση του Άρθρου 726 ΑΚ.

Άρθρο 5. Πρόγραμμα Πολλαπλών Επιλογών - Τελευταία Δόση
5.1. Δυνατότητες του Αγοραστή
Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί Δανειακό Πρόγραμμα Πολλαπλών Επιλογών και σε σχέση με την Τελευταία Δόση, ο Αγοραστής έχει τις ακόλουθες δυνατότητες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του από την παρούσα και έχει αποπληρώσει όλα τα οφειλόμενα ποσά: (α) την αναχρηματοδότηση της Τελευταίας Δόσης (Άρθρο 5.2), (β) την πληρωμή της Τελευταίας Δόσης με ίδια κεφάλαια (Άρθρο 
5.3), (γ) την πληρωμή της Τελευταίας Δόσης μέσω της πώλησης του Οχήματος στον Πωλητή (Άρθρο 5.4). Ειδικότερα:
5.2. Αναχρηματοδότηση της Τελευταίας Δόσης
Ο Αγοραστής δύναται να ζητήσει με γραπτή προειδοποίηση που θα κοινοποιήσει εγγράφως προς την Τράπεζα τριάντα (30) ημέρες πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής της Τελευταίας Δόσης την 
αναχρηματοδότηση της Τελευταίας Δόσης. Η διάρκεια του νέου δανείου θα προσδιορίζεται από την Τράπεζα κατά την απόλυτη ευχέρειά της και σε οιαδήποτε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες. 
Το επιτόκιο του νέου δανείου θα είναι ίσο με το επιτόκιο που χρησιμοποιεί σε εκείνο το χρονικό σημείο η Τράπεζα για τις χρηματοδοτήσεις οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής θα υπογράφει σχετική 
γραπτή συμφωνία που θα συνυπογράφεται και από τον/τους τυχόν Εγγυητή/ες και θα θεωρείται ότι τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση, οι όροι της οποίας κατά τα λοιπά θα ισχύουν, στο μέτρο που δεν θα έχουν 
τροποποιηθεί από την ως άνω γραπτή συμφωνία, ενώ παραμένουν σε ισχύ άπασες οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχει λάβει η Τράπεζα.
5.3. Πληρωμή της Τελευταίας Δόσης από τον Αγοραστή
Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να καταβάλει στην Τράπεζα την Τελευταία Δόση κατά την Ημερομηνία Πληρωμής αυτής. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες των Άρθρων 5.2 και 5.4 παρέλθουν χωρίς ο Αγοραστής 
να ασκήσει τα δικαιώματά του, η Τελευταία Δόση θα καθίσταται άμεσα απαιτητή και ληξιπρόθεσμη και σε περίπτωση μη πληρωμής της θα υπολογίζεται τόκος υπερημερίας σύμφωνα με το Άρθρο 1.6 μόνο με την 
παρέλευση της Ημερομηνίας Πληρωμής αυτής, οπότε και η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Δάνειο σύμφωνα με το Άρθρο 1.7.
5.4. Καταβολή Τελευταίας Δόσης από τον Πωλητή
5.4.1. Ο Αγοραστής δικαιούται, αντί να καταβάλει ο ίδιος την Τελευταία Δόση κατά τον όρο 5.3, να παραδώσει την κατοχή του Οχήματος στον Πωλητή το αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την 
Ημερομηνία Πληρωμής της Τελευταίας Δόσης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αποπληρωμής, προκειμένου να καταβάλει ο Πωλητής την τελευταία Δόση σύμφωνα και με τον όρο 3.2 της παρούσας. Ο Πωλητής θα 
προβεί στην καταβολή της Τελευταίας Δόσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των όρων 5.4.2 και 5.4.3.
5.4.2. Ο Πωλητής, μετά την παράδοση του Οχήματος από τον Αγοραστή και  έως την ημερομηνία Πληρωμής της Τελευταίας Δόσης θα προβαίνει σε έλεγχο του Οχήματος προκειμένου να διαπιστώσει κατά την 
εύλογη κρίση του εάν:
α) Ο Αγοραστής έχει μεριμνήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης Δανείου για την προσήκουσα προληπτική και τακτική περιοδική συντήρηση του Οχήματος αποκλειστικά και μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία του δικτύου του Πωλητή, όπως αυτό θα προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, και
β) εάν το Όχημα είναι σε καλή λειτουργική και αισθητική κατάσταση λαμβανομένης υπόψιν της φθοράς του από τη συνήθη χρήση του, όπως θα προκύψει από τον πλήρη τεχνικό έλεγχο του Πωλητή.
5.4.3.  Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, ο Πωλητής θα συμπληρώσει και θα υπογράψει το σχετικό Πιστοποιητικό Παράδοσης, με το οποίο ο Πωλητής θα πιστοποιεί τόσο τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων 



όσο και τον αριθμό των χιλιομέτρων που έχει διανύσει το Όχημα. Με την υπογραφή του Πιστοποιητικού Παράδοσης και από τον Αγοραστή και από τον Πωλητή, και εφόσον ο Αγοραστής έχει χορηγήσει στον 
Πωλητή κάθε αναγκαίο έγγραφο ή τον έχει συνδράμει προσηκόντως, προκειμένου ο Πωλητής να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας του Οχήματος, στην οποία θα 
εμφανίζεται κύριος του Οχήματος ο Πωλητής, ο τελευταίος θα αποστέλλει στην Τράπεζα το πιστοποιητικό Παράδοσης, πλήρως υπογεγραμμένο κατά τα ανωτέρω, και θα καταβάλει την Τελευταία Δόση. Η 
εξόφληση της Τελευταίας Δόσης από τον Πωλητή θα πρέπει να πραγματοποιείται έως την ημερομηνία Πληρωμής της Τελευταίας Δόσης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αποπληρωμής, διαφορετικά θα φέρει τόκους 
υπερημερίας με το επιτόκιο και τη μέθοδο που αναφέρεται στον όρο 1.6 της παρούσας, οι οποίοι θα βαρύνουν τον Πωλητή σύμφωνα με τον όρο 3.2 της παρούσας σύμβασης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
μεταβίβασης του Οχήματος και έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας, στην οποία θα εμφανίζεται κύριος του Οχήματος ο Πωλητής, θα λαμβάνει χώρα μετά την εξόφληση της Τελευταίας μεγάλης Δόσης κατά τα 
ανωτέρω, από τον Πωλητή.
5.4.4. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του όρου 5.4.1 ή δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5.4.2 ή ο Αγοραστής δεν προβεί στην υπογραφή του Πιστοποιητικού Παράδοσης ή δεν 
παραδώσει στον Πωλητή κάθε άλλο στοιχείο και έγγραφο για την  έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τον  όρο 5.4.3, ο Αγοραστής θα υποχρεούται να καταβάλει στην Τράπεζα την Τελευταία Δόση 
σύμφωνα με τον όρο 5.3, η οποία θα εξοφλείται έως την ημερομηνία Πληρωμής της Τελευταίας Δόσης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αποπληρωμής, διαφορετικά θα φέρει τόκους υπερημερίας με το επιτόκιο και 
τη μέθοδο που αναφέρεται στον όρο 1.6 της παρούσας, η δε Τράπεζα θα δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Δανείου σύμφωνα με τον όρο 1.7.
5.4.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο του Πωλητή σύμφωνα με τον όρο 5.4.3 ότι τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το Όχημα υπερβαίνουν τον αριθμό των χιλιομέτρων που ορίζονται παραπάνω 
στο Τμήμα E6 της παρούσης, ο Αγοραστής θα οφείλει να καταβάλει στον Πωλητή το κόστος των παραπάνω χιλιομέτρων που θα προσδιορίζονται στο σχετικό Πιστοποιητικό Παράδοσης (όρος 5.4.3.) Το εν λόγω 
κόστος θα υπολογίζεται σε ποσοστό 0,3% ανά 1.000 χιλιόμετρα επί της Αξίας του Οχήματος, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω στο τμήμα Ε5 της παρούσης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το κόστος των 
παραπάνω χιλιομέτρων στον Πωλητή εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα καταβολής της Τελευταίας Δόσης από τον Πωλητή στην Τράπεζα, για την οποία καταβολή ο Αγοραστής θα λαμβάνει σχετική 
ειδοποίηση από την Τράπεζα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) ημερών, ο Αγοραστής θα καθίσταται υπερήμερος έναντι του Πωλητή και η προς αυτόν οφειλή του θα καθίσταται 
ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχλησή του εκ μέρους του Πωλητή ή υπαιτιότητα του Αγοραστή, και θα φέρει τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο τόκο υπερημερίας.
 
Άρθρο 5Α. Πρόγραμμα Ομάδας Δανείων
Στην περίπτωση κατά την οποία στο Τμήμα ανωτέρω υπό Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, έχει συμπληρωθεί ο Κωδικός Ομάδας Δανείων, ρητά συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό από άπαντες τους στην 
παρούσα συμβαλλόμενους, ότι άπασες οι συμβάσεις που φέρουν τον ίδιο Κωδικό Ομάδας Δανείων, διέπονται από και υπόκεινται αυτοτελώς σε όλους τους παρόντες όρους.

Άρθρο 6. Ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας του Οχήματος, φόροι, λοιπά έξοδα
6.1. Υποχρέωση ασφαλιστικής καλύψεως
Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το Όχημα με πρώτο δικαιούχο του ασφαλίσματος την Τράπεζα και με ασφαλιστική εταιρεία εγκεκριμένη από αυτή, η οποία συμμετέχει στο σύστημα φιλικού 
διακανονισμού ή σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει επιλέξει το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Ασφάλισης της Τράπεζας, με ασφαλιστική εταιρεία συμμετέχουσα στο εν λόγω Πρόγραμμα, όπως αναγράφεται στο 
Τμήμα ανωτέρω υπό ΣΤ1, στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση ασφάλισης που αναφέρεται στο Τμήμα υπό ΣΤ2 και για τη διάρκεια που αναφέρεται ανωτέρω στο Τμήμα υπό ΣΤ3. Σε κάθε περίπτωση λήξης της 
ασφάλισης ή/και αλλαγής της ασφαλιστικής εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο ο Αγοραστής οφείλει να προσκομίζει στην Τράπεζα αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οπότε στην περίπτωση αυτή λήγει 
αυτοδικαίως η συμμετοχή του Αγοραστή στο ως άνω Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Ασφάλισης της Τράπεζας. Ο Αγοραστής υποχρεούται να διατηρεί το Όχημα ασφαλισμένο καθ΄ όλη τη διάρκεια του Δανείου και 
μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτού. Ειδικότερα, το Όχημα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ασφαλισμένο (α) για γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων τουλάχιστον μέχρι των αντίστοιχων ποσών 
όπως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία, (β) για τους κινδύνους πυρός, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών ενεργειών και πυρός από στάσεις και απεργίες, καθώς και κλοπής για ποσό τουλάχιστον ίσο με την αξία 
του Οχήματος και (γ) για προσωπικό ατύχημα οδηγού/ιδιοκτήτη ή για προστασία αποπληρωμής δανείου από ατύχημα.

6.2. Τέλη κυκλοφορίας, φόροι, λοιπά έξοδα
Κάθε τέλος, άμεσος ή έμμεσος φόρος, εισφορά, διοικητικό πρόστιμο ή άλλη οιασδήποτε φύσεως επιβάρυνση και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύπτουν από την κατοχή, ορθή ή μη χρήση, στάθμευση, φύλαξη, 
μεταφορά και γενικά κυκλοφορία του Οχήματος, αλλά και από τη σύναψη, λειτουργία, τροποποίηση ή κατάργηση της παρούσας Συμβάσεως βαρύνουν αποκλειστικά τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής υποχρεούται να 
αποζημιώσει την Τράπεζα για όλες τις διαχειριστικές δαπάνες στις οποίες προβαίνει για την επιμέλεια της παρούσας Σύμβασης κατά την ανώμαλη και ασυνεπή εξέλιξη και αποπληρωμή του Δανείου, όπως έξοδα 
τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομικά έξοδα που γίνονται προς  ενημέρωση και όχληση του Αγοραστή, έξοδα δικαστικής και εξώδικης επιδίωξης της είσπραξης οφειλών σε καθυστέρηση, αφαίρεσης, φύλαξης και 
μεταφοράς του Οχήματος, αναγκαστικής εκτέλεσης, αμοιβές δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών κλπ., δικαιούμενης της Τράπεζας να επιβάλει τόκους υπερημερίας σύμφωνα με τον όρο 1.6 της παρούσας σε 
περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης αυτών. Τον Αγοραστή επίσης βαρύνουν οι χρεώσεις του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών της ΔΙΑΣ Α.Ε. εφόσον επιλέξει για την καταβολή των οφειλών του προς την 
Τράπεζα τη χρήση των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ Α.Ε., καθώς και οι χρεώσεις που τυχόν επιβάλλουν άλλες τράπεζες για την αποστολή των σχετικών οφειλών σε λογαριασμό της Τράπεζας. Συμφωνείται ρητά ότι ο 
Αγοραστής θα φέρει το κόστος και θα οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα κάθε γενικό ή ειδικό, άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά και γενικά χρέωση ή δαπάνη που επιβάλλεται σχετικά με το Δάνειο από το 
Νόμο ή κανονιστικές διατάξεις, είτε αυτές ισχύουν σήμερα είτε πρόκειται να τεθούν σε ισχύ οποτεδήποτε στο μέλλον έως την πλήρη αποπληρωμή του Δανείου.
 
6.3. Υποχρέωση πληρωμής
Εκτός αν ο Αγοραστής έχει λάβει το Δάνειο Ασφάλισης, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια του Δανείου και μέχρι την τελική και ολοσχερή εξόφληση αυτού, να καταβάλει εμπροθέσμως και προσηκόντως τα 
ασφάλιστρα, ή τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυξήσεις εξ οιουδήποτε λόγου των ασφαλίστρων, τα τέλη κυκλοφορίας του Οχήματος όπως και κάθε άλλο τέλος, φόρο ή έξοδα προκύπτουν από την 
παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, τελών ή λοιπών κατά τα ανωτέρω ποσών από τον Αγοραστή, η Τράπεζα δικαιούται κατ’ ελεύθερη επιλογή της: (α) ή να θεωρήσει ότι ο 
Αγοραστής καθίσταται αυτοδικαίως υπερήμερος με την πάροδο της ορισμένης ημερομηνίας πληρωμής, οπότε θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Δανείου σύμφωνα με τον όρο 1.8 του παρόντος, ή (β) 
να καταβάλει η ίδια τα ασφάλιστρα, τα τέλη ή τα λοιπά ποσά, τα οποία θα δικαιούται να απαιτήσει από τον Αγοραστή με την αμέσως επόμενη δόση και μάλιστα εντόκως με την μέθοδο του ανατοκισμού, 
δικαιούμενη να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες έναντι του Αγοραστή για την πληρωμή των ποσών αυτών, βάσει της παρούσας Συμβάσεως.
6.4. Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημιώσεως
Η Τράπεζα ως πρώτη δικαιούχος του ασφαλίσματος εκ της ασφαλιστικής συμβάσεως, θα εισπράττει απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία κάθε ποσό ασφαλιστικής αποζημιώσεως, το οποίο θα χρησιμοποιεί κατά 
την κρίση της για την εξόφληση οιωνδήποτε οφειλών του Αγοραστή προς αυτήν που προέρχονται από την παρούσα Σύμβαση ή, σε περίπτωση μερικής καταστροφής του Οχήματος, προς προεξόφληση μέρους 
του ανεξόφλητου κεφαλαίου, σύμφωνα με τον όρο 1.11, εκ ποσού αντίστοιχου με την μείωση της αξίας του Οχήματος. Οίκοθεν νοείται ότι εάν η ασφαλιστική αποζημίωση δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση 
των οφειλών του Αγοραστή προς την Τράπεζα από το Δάνειο, οι υποχρεώσεις του Αγοραστή από το Δάνειο και όλα τα δικαιώματα της Τράπεζας από την παρούσα Σύμβαση, παραμένουν σε ισχύ.
6.5. Συμπληρωματική Ασφάλιση
Ο Αγοραστής δικαιούται εν όψει των κινδύνων βλάβης, καταστροφής ή απώλειας του Οχήματος εξ οιασδήποτε αιτίας να προβεί με δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε συμπληρωματική ασφάλιση σχετική με το Όχημα 
κρίνει σκόπιμη. Ρητώς συνομολογείται ότι τα ανωτέρω δεν απαλλάσσουν τον Αγοραστή από τις κατά την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα.

Άρθρο 7. Εγγύηση
7.1. Ο Εγγυητής (ανωτέρω Τμήμα υπό Δ) ή, επί πλειόνων Εγγυητών, κάθε ένας από τους Εγγυητές, εγγυάται προς την Τράπεζα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από κοινού, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο με τον 
Αγοραστή, ως κύριος υπόχρεος και άνευ όρων ως αυτοφειλέτης την τήρηση των όρων της συμβάσεως αυτής, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, την ακριβή, πιστή, εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση 
του Χρέους και όλων των υποχρεώσεων του Αγοραστή, όπως απορρέουν ή θα απορρέουν μελλοντικά από την παρούσα Σύμβαση.
7.2. Ο Εγγυητής ή, επί πλειόνων Εγγυητών, κάθε ένας από τους Εγγυητές, ευθύνεται για ολόκληρη την έκταση της οφειλής του Αγοραστή εις ολόκληρον με αυτόν ως αυτοφειλέτης, και είναι υπόχρεος 
ανεξαρτήτως νομιμότητας της υποχρέωσης που έχει αναλάβει ο Αγοραστής, και οπωσδήποτε ανεξαρτήτως ελλείψεων αναφορικά με την εκπροσώπησή του. Αν το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία 
συνομολόγησαν την παρούσα για λογαριασμό του Αγοραστή, δεν έχουν (ολικά ή μερικά) τη σχετική εξουσία να αντιπροσωπεύουν και να εκπροσωπούν τον Αγοραστή, η παρούσα εγγύηση θα ισχύει με τους 
ίδιους όρους υπέρ των φυσικών αυτών προσώπων, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 231 ΑΚ υπέχουν προσωπική ευθύνη προς την Τράπεζα αν δεν έχουν εξουσία να αντιπροσωπεύουν και να εκπροσωπούν τον 
Αγοραστή.
7.3. Ο Εγγυητής ή, επί πλειόνων Εγγυητών, κάθε ένας από τους Εγγυητές:
(α) παραιτείται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμα, ευεργέτημα ή ένσταση που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 856, 858 και 862 έως και 868 του ΑΚ το περιεχόμενο και τη σημασία των 
οποίων γνωρίζει καλώς, καθώς και κάθε άλλης ενστάσεώς του κατά της Τράπεζας,
(β) παραιτείται έναντι της Τράπεζας του δικαιώματος της υποκαταστάσεώς του στα παρεπόμενα εμπράγματα δικαιώματα της Τράπεζας, έστω και αν η απαίτησή της εξοφληθεί ολοσχερώς από αυτόν,
(γ) παραιτείται έναντι της Τράπεζας του δικαιώματός του να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματα προσφυγής ή εξ αναγωγής που μπορεί να έχει έναντι του Αγοραστή και, στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός 
Εγγυητών, κατά των υπόλοιπων Εγγυητών, όσο θα υπάρχει οφειλόμενο ποσό εκ του Δανείου. Ο Εγγυητής, ακόμη και αν ικανοποίησε την Τράπεζα, δεν έχει δικαίωμα αναγωγής και δεν υποκαθίσταται στα 
δικαιώματα της Τράπεζας έναντι του Πιστούχου και των λοιπών Εγγυητών μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε απαιτήσεως της Τράπεζας κατά του Πιστούχου.
7.4. Ο Εγγυητής ή, επί πλειόνων Εγγυητών, κάθε ένας από τους Εγγυητές, δεν ελευθερώνονται έστω και αν για οποιοδήποτε λόγο, που βαρύνει ή όχι την Τράπεζα, κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή της από τον 
Αγοραστή, ούτε αν η Τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο παραιτήθηκε από ασφάλειες υπέρ της απαιτήσεώς της, παρέχει δε από τώρα ανεκκλήτως την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στην Τράπεζα να παραιτείται 
οποτεδήποτε από τις εξασφαλίσεις, εμπράγματες ή ενοχικές, που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν. Τυχόν απόσβεση της κύριας οφειλής χωρίς να ικανοποιηθεί η Τράπεζα (αρ. 864 ΑΚ) ή τυχόν καθυστέρηση ή αμέλεια 
της Τράπεζας στην δικαστική επιδίωξη της απαιτήσεώς της (αρ. 866-868 ΑΚ) ή μη ικανοποίηση από τον Αγοραστή, δεν αποτελούν λόγο ελευθερώσεως του Εγγυητή. Μελλοντική αναγνώριση της οφειλής του 
Αγοραστή υποχρεώνει και τον Εγγυητή, ή επί πλειόνων Εγγυητών, κάθε έναν από αυτούς, ακόμη και εάν σύμβαση αναγνώρισης οφειλής δεν υπογραφεί από τον ή τους Εγγυητές παρά μόνον από τον Αγοραστή.
7.5. Ο Εγγυητής ή, επί πλειόνων Εγγυητών, κάθε ένας από τους Εγγυητές, ρητά αναγνωρίζει και αποδέχεται από τώρα την τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης καθώς και τον περιορισμό 
ή την αύξηση του ποσού του Δανείου ή του Χρέους, την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των κάθε είδους οφειλών του Αγοραστή, οποτεδήποτε και με όποιον τρόπο κι αν γίνονται, χωρίς να είναι αναγκαία 
η σύμπραξή του ή άλλη διατύπωση ή κοινοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας προς αυτόν. Επίσης ο Εγγυητής δηλώνει ότι κάθε αναγνώριση οφειλής από τον Αγοραστή ή αφηρημένη υπόσχεση από αυτόν καταβολής 
του Χρέους υποχρεώνει και τον ίδιο ανεξαρτήτως της σύμπραξής του ή μη στα ανωτέρω.
7.6. Η Τράπεζα δεν θα έχει καμία ευθύνη προς τον Εγγυητή για ενδεχόμενα πταίσματα (εκτός από δόλο) των υπαλλήλων, προστηθέντων και/ ή οργάνων της. Ειδικότερα ο Εγγυητής σε οιαδήποτε περίπτωση 
δεν θα ελευθερώνεται εάν, από οποιαδήποτε ενέργεια ή πταίσμα (εκτός από δόλο) των υπαλλήλων, προστηθέντων και/ ή οργάνων της Τράπεζας έγινε ολικά ή μερικά αδύνατη η αποπληρωμή προς την Τράπεζα 
των ποσών που οφείλονται στην Τράπεζα από τον Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
7.7. Με την υπογραφή των παρόντων όρων ο Εγγυητής δηλώνει υπεύθυνα ότι: (α) υπογράφει τους παρόντες όρους, αφού έχει λάβει προηγουμένως τις σχετικές τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες 
καταναλωτικής πίστης καθώς και αντίγραφο του σχεδίου των παρόντων όρων, (β) διάβασε με προσοχή τους παρόντες όρους, έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους κατανόησε πλήρως ως προς το περιεχόμενό τους 
και έχει ενημερωθεί ως προς τα εξ αυτών δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και ως προς τις έννομες συνέπειες των όρων αυτών, οι οποίοι συμφωνήθηκαν και αναλήφθηκαν από τον Εγγυητή κατόπιν 
ειδικής διαπραγμάτευσης και του απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που τυχόν υπέβαλε, οπότε και τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, και (γ) παρέλαβε ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων μετά την 
υπογραφή τους.
  
Άρθρο 8. Λοιποί Όροι
8.1. Ο Αγοραστής, εφόσον εφαρμόζεται γι’ αυτόν η ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ B 917/2010), όπως ισχύει, μπορεί να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση ενημερώνοντας σχετικά την Τράπεζα εγγράφως εντός 
δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της παρούσας σύμβασης ή την τυχόν μεταγενέστερη ημέρα παραλαβής από τον Αγοραστή των παρόντων όρων σύμβασης. Η έγγραφη 
υπαναχώρηση υποβάλλεται από τον Αγοραστή είτε αυτοπροσώπως προσερχόμενος στα γραφεία της Τράπεζας, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς 



(courier), οπότε ως χρόνος υπαναχώρησης λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής, όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό παραλαβής της επιστολής από το ταχυδρομείο ή την 
εταιρία ταχυμεταφοράς, είτε αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax) οπότε θεωρείται ότι περιήλθε στην Τράπεζα την ημέρα παραλαβής της, σύμφωνα με τη σχετική επισημείωση της συσκευής 
τηλεομοιοτυπίας της Τράπεζας επί του διαβιβασθέντος εγγράφου, είτε αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), οπότε θεωρείται ότι περιήλθε στην Τράπεζα την ημέρα αποστολής του, εκτός, εάν 
για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι εν προκειμένω συνίστανται και στην βλάβη των συστημάτων της Τράπεζας, δεν κατέστη εφικτή η παραλαβή του από την Τράπεζα, οπότε ως ημερομηνία παραλαβής 
θεωρείται η πραγματική ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση της Τράπεζας και όχι η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος. Εφόσον ο Αγοραστής ασκήσει εμπρόθεσμα το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κατά τα ανωτέρω παραλαβή της 
κοινοποίησης της υπαναχώρησης στην Τράπεζα (α) το κεφάλαιο του Δανείου που έχει λάβει, και (β) τους δεδουλευμένους τόκους επί του κεφαλαίου αυτού από την ημερομηνία ανάληψης του Δανείου μέχρι 
την ημερομηνία εξόφλησης αυτού. Ο Αγοραστής οφείλει και αποζημίωση για μη επιστρεφόμενα τέλη, στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί από την Τράπεζα σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική υπηρεσία.
8.2. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και κάθε παράβασή τους δίνει δικαίωμα στην Τράπεζα για καταγγελία του Δανείου. Το ανίσχυρο, όμως, η ακυρότητα ή ακυρωσία ενός από τους όρους της 
παρούσας δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων. Στην περίπτωση αυτή ο άκυρος όρος αντικαθίσταται με άλλον έγκυρο κατά τη δίκαιη κρίση της Τράπεζας, με τον οποίο διατηρείται και επιτυγχάνεται ο 
οικονομικός σκοπός της όλης συναλλαγής.
8.3. Κάθε τέλος, φόρος, και κάθε άλλο έξοδο, συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων υπέρ Τρίτων και των Διαχειριστικών Εξόδων του Πωλητή που αναφέρονται ανωτέρω στο Τμήμα Β12 και Β13 αντίστοιχα, 
που προκύπτουν από τη σύναψη, ομαλή ή μη λειτουργία και εξέλιξη, τροποποίηση ή κατάργηση της παρούσας Συμβάσεως βαρύνουν αποκλειστικά τον Αγοραστή.
8.4. Ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να προτείνει σε συμψηφισμό οποιαδήποτε απαίτηση και αν έχει εναντίον της Τράπεζας, παραιτείται δε ρητώς και από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμά του επισχέσεως 
απέναντι στην Τράπεζα.
8.5. Τα αποσπάσματα ή θεωρημένα φωτοτυπικά αντίγραφα των εμπορικών βιβλίων της Τράπεζας έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν πλήρη απόδειξη για τις 
απαιτήσεις της Τράπεζας επιτρεπομένης όμως σαφούς και ορισμένης ανταπόδειξης. Την ίδια αποδεικτική ισχύ έχουν και αποτελούν έγγραφα κατάλληλα κατά την έννοια του άρθρου 623 ΚΠολΔ για την 
έκδοση διαταγή πληρωμής, τα αντίγραφα των λογαριασμών που τηρεί η Τράπεζα για την εξόφληση των δόσεων του Αγοραστή καθώς και τις δαπάνες της από νομική προστασία και τυχόν τόκους 
υπερημερίας, τα οποία ή θα εξάγονται ως φωτοαντίγραφα ή θα αναπαράγονται με μηχανογραφική μέθοδο ή σχετικά αποσπάσματα από το βιβλίο της Τράπεζας, φέροντα θεώρηση για την ακρίβειά τους.
8.6. Οποιαδήποτε τυχόν ανοχή πλημμελούς συμπεριφοράς του Αγοραστή ή καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει τα δικαιώματά της από την παρούσα Σύμβαση εναντίον του Αγοραστή ή του Πωλητή, δεν 
συνεπάγεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Τράπεζας από τα σχετικά δικαιώματά της.
8.7. Κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση που προβλέπεται από τους όρους της παρούσας και απευθύνεται στα συμβαλλόμενα μέρη, θεωρείται ότι γίνεται εγκύρως και προσηκόντως, όταν γίνεται στις 
αντίστοιχες διευθύνσεις που αναγράφονται στην παρούσα Σύμβαση ή σε κάθε άλλη διεύθυνση που το συμβαλλόμενο μέρος έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στον αποστολέα της κοινοποιήσεως, 
συμπεριλαμβανομένης και της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail). Κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση εκ μέρους του Αγοραστή ή του Εγγυητή, η οποία αποστέλλεται στην Τράπεζα μέσω 
τηλεομοιοτυπίας (ή τηλέτυπου), θα θεωρείται ότι προέρχεται από τον Αγοραστή ή τον Εγγυητή, μόνον στην περίπτωση που θα είναι δεόντως υπογεγραμμένη. Κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση ανάμεσα 
στα συμβαλλόμενα μέρη θα θεωρείται ότι περιήλθε σε γνώση αυτών, την ημέρα παραλαβής αυτής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, όπως αυτή κάθε φορά θα αποδεικνύεται είτε από τη 
σφραγίδα παραλαβής του ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφοράς, είτε από σχετική επισημείωση της συσκευής τηλεομοιοτυπίας επί του διαβιβασθέντος εγγράφου ενώ ειδικά για την 
περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα θεωρείται ότι περιήλθε σε γνώση των στην παρούσα συμβαλλόμενων μερών, την ημέρα αποστολής του, εκτός, εάν για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι εν 
προκειμένω συνίστανται και στην βλάβη των συστημάτων της Τράπεζας ή του Αγοραστή ή του Εγγυητή, χωρίς υπαιτιότητά τους, δεν κατέστη εφικτή η παραλαβή του, οπότε ως ημερομηνία παραλαβής 
θεωρείται η πραγματική ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση αυτών και όχι η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος. Κάθε τέτοια γνωστοποίηση ή κοινοποίηση, σε περίπτωση που λαμβάνεται 
και αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει αποδεικτική ισχύ ιδιωτικού εγγράφου.
8.8. Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως το από 17.7.1923 Νομοθετικό Διάταγμα 
“περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών” και οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από την παρούσα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του ανωτέρω Ν.Δ. 17.7.1923. Κάθε 
διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, ακόμα και για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την απόδοση της νομής και κατοχής του Οχήματος, υπάγεται 
στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων, αποκλειστικά αρμόδια δε κατά τόπο για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς, ακόμα και αν αυτή αφορά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, 
ορίζονται από τους συμβαλλόμενους, που παραιτούνται κάθε σχετικής ενστάσεώς τους, τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών ή/και Πειραιώς, στη συντρέχουσα δωσιδικία των οποίων υπάγονται 
ανεπιφύλακτα τα μέρη. Γίνεται ρητή μνεία ότι προ της υπογραφής της παρούσης, ο Αγοραστής ενημερώθηκε σχετικά και έλαβε γνώση της κατά τα ανωτέρω συμφωνηθείσας συντρέχουσας δωσιδικίας και 
παρέκτασης αρμοδιότητας, η οποία και αποτέλεσε ιδιαίτερο αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Τράπεζας και του Αγοραστή, ο οποίος συμφώνησε και την αποδέχθηκε ρητά. Τα αυτά ισχύουν και για 
τον Εγγυητή. Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση, ο Αγοραστής έχει στη διάθεσή του ειδικές διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών, για τις οποίες αρμόδιοι φορείς είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 
11 του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α’ 191/2004) όπως ισχύει, καθώς και οιαδήποτε άλλη αρχή ή φορέας ήθελε κριθεί αρμόδιος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Δανείου.
8.9. Στην περίπτωση που οι Αγοραστές ή/και οι Εγγυητές είναι περισσότεροι από έναν, όλες οι υποχρεώσεις και ευθύνες τους προς την Τράπεζα βάσει της παρούσας, αποτελούν υποχρεώσεις αδιαίρετες και 
εις ολόκληρον του καθενός από αυτούς κατά την έννοια των άρθρων 481 επ. του Αστικού Κώδικα. Επιπλέον, η χρήση του ενικού αριθμού στην παρούσα («Αγοραστής/Εγγυητής») περιλαμβάνει και την 
αντίστοιχη έννοια στον πληθυντικό αριθμό και αντιστρόφως ανεξάρτητα από το γένος. Περαιτέρω, μετά την πλήρη εξόφληση όλων των υποχρεώσεών τους από το Δάνειο, όπως απορρέουν από την 
παρούσα, η Τράπεζα θα υποχρεούται να παράσχει σε όλους τους Αγοραστές  από κοινού έγγραφη πιστοποίηση εξόφλησης του δανείου κατά τον όρο 1.12 της παρούσας, με την παραλαβή της οποίας θα 
καθίστανται συγκύριοι και συννομείς του Οχήματος σύμφωνα με τον όρο 2.4 της παρούσας Σύμβασης.
8.10. Σε περίπτωση που Αγοραστής ή ο Εγγυητής είναι νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπος αυτού που υπογράφει την παρούσα Σύμβαση εγγυάται ότι έχει πλήρη ικανότητα εκπροσώπησης αυτού και δεσμεύει 
το εν λόγω νομικό πρόσωπο. Εγγυάται επίσης ότι έχουν προσκομιστεί στην Τράπεζα και είναι αληθή όλα τα νομιμοποιητικά και οικονομικά στοιχεία αναφορικά με την εκπροσώπηση, την νομική και 
οικονομική εταιρική κατάσταση του νομικού προσώπου και δεσμεύεται να προσκομίσει στην Τράπεζα αμέσως ό,τι νέο στοιχείο προκύψει, ιδίως εκείνο το οποίο διαφοροποιεί τη σχετική νομιμοποίηση ή την 
οικονομική θέση του νομικού προσώπου, σε σχέση με ό,τι έχει ήδη προσκομιστεί στην Τράπεζα, αποστέλλοντας χωρίς καθυστέρηση επικυρωμένα αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων, εκ των οποίων 
προκύπτουν τα παραπάνω, ή όποιων τυχόν άλλων ζητηθούν από την Τράπεζα κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Αγοραστής δεσμεύεται επίσης να υποβάλει κάθε χρόνο στην Τράπεζα τα αντίστοιχα 
οικονομικά στοιχεία ανάλογα με τη μορφή και τον τύπο της επιχείρησής του, ως προς τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί και γενικά να παρέχει στην Τράπεζα οποιαδήποτε 
πληροφορία του ζητηθεί σχετικά με την οικονομική του κατάσταση και την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησής του. Τα αυτά ισχύουν και για τον Εγγυητή.
8.10.1. Η Τράπεζα γνωστοποιεί στον Αγοραστή και ο Αγοραστής αποδέχεται ότι η Τράπεζα υποχρεούται να ελέγξει τα έγγραφα και στοιχεία, που προσκομίζει ο Αγοραστής, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Ν. 4557/ 2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 139/30.07.2018), όπως ισχύει. Σε περίπτωση ασυνήθους ή ύποπτης συναλλαγής η Τράπεζα υποχρεούται, χωρίς προηγούμενη ή παράλληλη ενημέρωση του 
Αγοραστή, να αναφέρει τη συναλλαγή ενώπιον της Αρχής. Η ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή στηρίζεται σε νομική υποχρέωση της Τράπεζας και δεν προϋποθέτει τη 
συναίνεσή του. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει την ιδιότητα του Πολιτικώς Εκτεθειμένου Προσώπου (Π.Ε.Π.) του άρθρου 3 περ. 9 ή του στενού συνεργάτη του άρθρου 3 περ. 11 οφείλει να 
το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα κατά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης. Σε περίπτωση μεταγενέστερης κτήσης της ιδιότητας Π.Ε.Π. ή στενού συνεργάτη ο Αγοραστής οφείλει να το γνωστοποιήσει 
στην Τράπεζα αμελλητί. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραλείψει τη δήλωση αυτή και η Τράπεζα το πληροφορηθεί κατ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, οφείλει να τον καλέσει να γνωστοποιήσει τη σχετική 
ιδιότητά του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση άρνησης ή μη προσέλευσης η Τράπεζα δύναται να προβεί σε αναφορά προς την Αρχή. Τα αυτά ισχύουν και για τον Εγγυητή.
8.10.2. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής συνιστά νομικό πρόσωπο, οφείλει κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης να γνωστοποιήσει πλήρη στοιχεία του/των πραγματικού/ών δικαιούχου/ων του. Στα 
στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και επαγγελματική ιδιότητα. Την ίδια 
ως άνω υποχρέωση έχει και ο Αγοραστής – νομικό πρόσωπο, σε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή αλλαγής των στοιχείων ή και του προσώπου του πραγματικού δικαιούχου, οπότε και υποχρεούται 
να γνωστοποιήσει τα εν λόγω στοιχεία αμελλητί στην Τράπεζα. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραλείψει τη δήλωση αυτή και η Τράπεζα πληροφορηθεί τη μεταβολή κατ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, οφείλει 
να τον καλέσει να τη γνωστοποιήσει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση άρνησης ή μη προσέλευσης η Τράπεζα δύναται να προβεί σε αναφορά προς την Αρχή. Τα αυτά ισχύουν και 
για τον Εγγυητή. 
8.11. Οι Αγοραστές και οι Εγγυητές διορίζουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανέκκλητα με την παρούσα ως αντίκλητούς τους, προς τους οποίους η Τράπεζα και ο 
Πωλητής δύνανται να κοινοποιούν οποιοδήποτε ανεξαιρέτως έγγραφο που απευθύνεται προς τους Αγοραστές και τους Εγγυητές, συμπεριλαμβανομένων των εξώδικων ή δικαστικών πράξεων που 
σχετίζονται με την παρούσα (περιλαμβανομένων και αυτών της αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι τη λήξη της), το πρόσωπο που ο Αγοραστής στην αίτηση λήψης δανείου του, έχει ορίσει ως πρόσωπο 
επικοινωνίας σε περίπτωση απουσίας του, και σε περίπτωση βεβαιωμένης αδυναμίας εύρεσης αυτού, ρητά συνομολογούν ότι ως αντικλήτους τους διορίζουν τον ΑΓΓΕΛΗ ΧΑΣΑΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Λ. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409Α, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 16346 και τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΡΙΣΗ του ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409Α, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 16346.

Άρθρο 9. Επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων
9.1. Η Τράπεζα διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή που συλλέχθηκαν από τον ίδιο ή και από τρίτους, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη σύναψη και εκτέλεση της 
παρούσας ή/και απαιτούνται από το νόμο, όπως ενδεικτικά: Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία αδειών οδήγησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ ή άλλα 
στοιχεία ταυτοποίηση), Επαγγελματικά στοιχεία (επάγγελμα, επωνυμία εργοδότη και έτη απασχόλησης), Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο 
εργασίας, κινητό τηλέφωνο, fax, email), Οικονομικά στοιχεία (αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, έντυπο Ε9, Ε1 και Ε2, βεβαίωση μισθοδοσίας, λογαριασμοί 
ΔΕΚΟ).
9.2. Σκοποί για τους οποίους η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή.
9.2.1. Για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, ήτοι κατά την υποβολή της αίτησης για τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, κατά τη διάρκεια αυτής καθώς και μετά τη λήξη της: (α) κατά το προσυμβατικό 
στάδιο για έλεγχο της αίτησης του Αγοραστή για τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης και τη σύναψη αυτής, (β) για επικοινωνία με τον Αγοραστή για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο εκτέλεσης της 
Σύμβασης, (γ) για διεξαγωγή πιστοληπτικών ή άλλων ελέγχων, ενόψει αξιολόγησης του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της Σύμβασης, (δ) για την εκτέλεση διαδικασίας είσπραξης 
τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα προκύψουν στο πλαίσιο της Σύμβασης, (ε) για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Τράπεζας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών, (στ) για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Τράπεζας σε εποπτικές αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής και στην Κεντρική Διοίκηση της Τράπεζας, (ζ) για τη διασφάλιση της πληρότητας και ορθότητας των 
δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η ορθή εκτέλεση της Σύμβασης αλλά και προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας, (η) για 
την περίπτωση πληρωμής των οφειλών του Αγοραστή μέσω εκτέλεσης Εντολών Άμεσης Χρέωσης ή Εντολών Πληρωμής, (θ) για την τήρηση αρχείων σχετικά με την ασφάλιση  σε  ασφαλειομεσίτες  και  
ασφαλιστικές  εταιρείες  με  τις  οποίες  συνεργάζεται  η Τράπεζα, (ι) για δεδομένα που αφορούν σε ενήμερες οφειλές ή καθυστερήσεις στην πληρωμή του Δανείου καθώς και, σε περίπτωση καταγγελίας 
του, για την τήρηση αυτών σε διατραπεζικό αρχείο για την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών.
9.2.2. Για σύνταξη και εκπόνηση εσωτερικών μελετών και εκθέσεων, στο πλαίσιο ερευνών αγοράς και εκπόνησης μελετών και γενικών εκθέσεων, προκειμένου να βελτιώνονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα 
της Τράπεζας, να ενημερώνεται η Τράπεζα για την εμπειρία του Αγοραστή ως πελάτη και να κατανοούνται οι ανάγκες και οι προτιμήσεις του, καθώς και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των επιχειρηματικών 
συναλλαγών, προς το σκοπό συμμόρφωσης της Τράπεζας προς την τραπεζική και ασφαλιστική νομοθεσία.
9.2.3. Για διαμόρφωση προφίλ πελάτη, με τη συγκατάθεση του Αγοραστή, όπως αυτή περιέχεται στην επισυναπτόμενη στην παρούσα Σύμβαση, Δήλωση Συγκατάθεσης, προκειμένου να του παρέχει 
έγκαιρες και αξιόπιστες προσφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.
9.2.4. Για πρόληψη και αποτροπή απάτης, στο πλαίσιο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλων εγκληματικών ενεργειών, 
της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας αλλά και της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας και του Αγοραστή. Επιπλέον, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τη διάπραξη αδικημάτων εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της, ήτοι για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας και 
των πελατών της.



9.2.5 Για δημιουργία και δοκιμή νέων συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την διασφάλιση της λειτουργικότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας των νέων και υφιστάμενων 
συστημάτων της Τράπεζας, καθώς και για την προστασία από παράνομες παρεμβάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την πληρότητα ή την εμπιστευτικότητα των 
αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων. Για τις δοκιμές αυτές η Τράπεζα δημιουργεί αντίγραφο, στο οποίο τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή έχουν "ανωνυμοποιηθεί" (anonymization). Για τους ως άνω 
λόγους ασφαλείας, δεν "ανωνυμοποιούνται" τα εξής στοιχεία: (ι) Κωδικός Πελάτη (Customer ID), (ιι) Αριθμός Αίτησης, (ιιι) Αριθμός Σύμβασης και Αριθμός Δανείου.
9.2.6. Για ασφάλιση, στο πλαίσιο της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης και μελέτης των αναγκών του Αγοραστή μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η Τράπεζα, εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της Τράπεζας και εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, ώστε να υπολογισθούν τα ασφάλιστρα, αλλά και προς το σκοπό 
δυνατότητας επικοινωνίας με τον Αγοραστή, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
9.2.7. Για προώθηση – διαφήμιση, με τη συγκατάθεση του Αγοραστή, όπως αυτή περιέχεται στην επισυναπτόμενη στην παρούσα Σύμβαση, Δήλωση Συγκατάθεσης και συγκεκριμένα (α) για προώθηση προϊόντων 
και υπηρεσιών, (β) για διεξαγωγή έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του Αγοραστή ως πελάτη και (γ) για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες 
που διεξάγονται από κοινού με τον Εισαγωγέα του Οχήματος.
9.3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Τράπεζα Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, ο Αγοραστής λαμβάνει γνώση και αποδέχεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα 
ανακοινώνονται από την Τράπεζα σε τρίτους προς επεξεργασία και συγκεκριμένα:
9.3.1. Σε συνεργαζόμενες με την Τράπεζα εταιρείες (όπως για παράδειγμα, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς τηλεπικοινωνιών, είσπραξης οφειλών, πιστωτικού ελέγχου, διαφήμισης, εκτύπωσης, 
προμηθευτές ενέργειας και καυσίμων, ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και σε συνεργάτες της Τράπεζας που αναλαμβάνουν εργασίες σχετικές με τη λειτουργία της παρούσας Σύμβασης, όπως για παράδειγμα 
δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι και δημόσιες αρχές).
9.3.2. Σε εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζας (όπως για παράδειγμα αντιπροσωπείες αυτοκινήτων), εφόσον η ανταλλαγή των δεδομένων του Αγοραστή είναι απαραίτητη για την ορθή 
εκπλήρωση της παρούσας Σύμβασης ή για την προστασία των συμφερόντων της Τράπεζας ή των συμφερόντων τρίτου και προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων από τους συνεργάτες 
της Τράπεζας υπηρεσιών.
9.3.3. Στον Κατασκευαστή ή τον Εισαγωγέα του Οχήματος ή σε άλλες εταιρείες εντός του ομίλου Volkswagen καθώς και στην Κεντρική Διοίκηση της Τράπεζας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία 
των νόμιμων συμφερόντων της Τράπεζας ή τρίτου, στο πλαίσιο της επίτευξης στόχων εντός του ομίλου ή της βελτιστοποίησης των προσφερόμενων προϊόντων.
9.3.4. Σε εταιρείες χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των εντολών του Αγοραστή (π.χ. πληρωμές) ή απαιτείται από το νόμο (π.χ. υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων). Εφόσον απαιτείται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, η Τράπεζα θα ενημερώνει ειδικά τον Αγοραστή για τις λεπτομέρειες της διαβίβασης.
9.3.5. Για τα δεδομένα του Αγοραστή που αφορούν σε ενήμερες οφειλές ή καθυστερήσεις στην πληρωμή του Δανείου καθώς και στην τυχόν καταγγελία αυτού, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Α.Ε." με σκοπό την τήρηση των δεδομένων σε διατραπεζικό αρχείο για την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών.
9.3.6. Σε δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική πράξη δεσμευτική 
για την Τράπεζα στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις εποπτικές της υποχρεώσεις.
9.4. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων από την Τράπεζα
Ο ακριβής χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή από την Τράπεζα, εξαρτάται από το χρόνο σύναψης και λήξης της παρούσας Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του 
Αγοραστή θα διαγραφούν με την πάροδο της νόμιμης περιόδου διατήρησης αυτών και το αργότερο 20 έτη μετά τη λήξη της παρούσας. Για τις περιπτώσεις όπου η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του 
Αγοραστή είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων της Τράπεζας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών, κατά τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, η ως άνω προθεσμία των 20 
ετών παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς.
9.5. Δικαιώματα του Αγοραστή. Ο Αγοραστής δικαιούται:
9.5.1. Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και συγκεκριμένα, να λάβει πληροφορίες ως προς το ποια δεδομένα του επεξεργάζεται η Τράπεζα, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τις κατηγορίες 
παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται,  την προγραμματισμένη περίοδο διατήρησής τους, την προέλευσή τους, εάν δεν έχουν συλλεγεί από τον Αγοραστή, καθώς και να λάβει πληροφορίες για την ύπαρξη 
τυχόν αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ.
9.5.2. Να ζητήσει διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
9.5.3. Να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης, για την 
εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Τράπεζας ή για την υπεράσπισή της έναντι νομικών αξιώσεων τρίτων.
9.5.4. Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων του ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.
9.5.5. Να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα που έχει παράσχει στην Τράπεζα σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσει τη διαβίβασή τους σε τρίτο.
9.5.6. Να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτή περιέχεται στην επισυναπτόμενη στην παρούσα Σύμβαση, 
Δήλωση Συγκατάθεσής του, οπότε στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα θα διακόψει την επεξεργασία τους, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του 
Αγοραστή. Για την ανάκληση ή την τροποποίηση της συγκατάθεσης, διατίθεται σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.vwfs.gr).
9.5.7. Να ζητήσει την ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, την έκφραση άποψης και την αμφισβήτηση απόφασης, όταν αυτή λαμβάνεται 
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
9.5.8. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Αγοραστής θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του, διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Για 
την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας είναι Λεωφόρος Βουλιαγμένης 409Α, Ηλιούπολη, ΤΚ 16346, Αθήνα, Τηλ. 2108925900, Fax: 210 8925985, 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpogr@vwfs.com. 
9.6. Οι ανωτέρω διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται ομοίως και για τον Εγγυητή, ή επί πλειόνων Εγγυητών, για κάθε Εγγυητή.
10. Με την υπογραφή των παρόντων όρων ο Αγοραστής δηλώνει υπεύθυνα ότι: (α) υπογράφει τους παρόντες όρους, αφού έχει λάβει προηγουμένως τις σχετικές τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες 
καταναλωτικής πίστης καθώς και αντίγραφο του σχεδίου των παρόντων όρων, (β) διάβασε με προσοχή τους παρόντες όρους, έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους κατανόησε πλήρως ως προς το περιεχόμενό τους 
και έχει ενημερωθεί ως προς τα εξ αυτών δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και ως προς τις έννομες συνέπειες των όρων αυτών, οι οποίοι συμφωνήθηκαν και αναλήφθηκαν από τον Αγοραστή κατόπιν 
ειδικής διαπραγμάτευσης και του απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που τυχόν υπέβαλε, οπότε και τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και (γ) παρέλαβε ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων μετά την 
υπογραφή τους.

Τόπος: ………………………………………………………………………………                 Ημερομηνία:…………………………………………

H ΤΡΑΠΕΖΑ                                                 Ο/ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ/ΕΣ                                                  Ο ΠΩΛΗΤΗΣ                                             Ο/ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ/ΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το παρόν έντυπο περιέχει τους ουσιώδεις όρους Ασφάλισης σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις του Ομαδικού Συμβολαίου Ασφάλισης Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου με αριθμό 81032, το οποίο έχει 
συναφθεί μεταξύ της «Volkswagen Bank GMBH», της ασφαλιστικής εταιρείας «MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» και της ασφαλιστικής εταιρείας «METLIFE EUROPE INSURANCE LIMITED».
Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο Ομαδικό Συμβόλαιο με αριθμό 81032 (εφεξής «Ασφαλιστήριο») επικυρώνεται με την παραλαβή της βεβαίωσης ασφάλισης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δικαίωμα ασφάλισης αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα που κατά την στιγμή της αίτησης πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Έχουν υπογράψει τη σχετική αίτηση ασφάλισης, επιλέγοντας αντίστοιχα ένα από τα Προγράμματα Α ή Β ή Γ ή Δ.
• Είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και στη λήξη του δανείου κάτω των ογδόντα (80) ετών εφόσον έχουν επιλέξει το πρόγραμμα Α ή το πρόγραμμα Δ2 και κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών εφόσον έχουν 
επιλέξει το πρόγραμμα Β ή Γ ή Δ1.
• Αιτούνται για χρηματοδότηση από τη «Volkswagen Bank GMBH».

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Ασφαλιστική Εταιρία:
Κατά περίπτωση οι ακόλουθες ασφαλιστικές εταιρίες που εκδίδουν αυτό το Ομαδικό Συμβόλαιο:
(α) Η «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» (της οποίας τα κεντρικά γραφεία είναι στην Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι 151 24, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 210-8787000 με Α.Φ.Μ.: 098000156 
– ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) αναφορικά με τις Καλύψεις «Απώλειας Ζωής», «Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας» και «Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας».
(β) Η «METLIFE EUROPE INSURANCE LIMITED» (της οποίας τα κεντρικά γραφεία είναι στην διεύθυνση 20 on Hatch Lower Hatch Street, Δουβλίνο, Ιρλανδία), αναφορικά με την Κάλυψη της «Ακούσιας 
Ανεργίας».
Αντισυμβαλλόμενος: Η «Volkswagen Bank GMBH» που αιτείται και αποδέχεται την Ομαδική Ασφάλιση και προσυπογράφει στο Ασφαλιστήριο.
Ατύχημα: Κάθε γεγονός, τυχαίο, βίαιο, εξωτερικό, ανεξάρτητο από την θέλησή σας, που συνέβη στο χρονικό διάστημα που ο Ασφαλισμένος καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
Ασθένεια: Πάθηση ή ανωμαλία της λειτουργίας των οργάνων του σώματός σας, που δεν οφείλεται σε Ατύχημα, και είναι αντικειμενικά ιατρικά διαγνώσιμη.
Εργασία: Θα σημαίνει η έναντι αποδοχών εξαρτημένη εργασία για την οποία καταβάλλονται εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και έχει διάρκεια τουλάχιστον 30 ώρες την εβδομάδα.
Ζημιά: Το μελλοντικό, αβέβαιο γεγονός, εκτός του ελέγχου του Ασφαλισμένου με το οποίο πραγματώνεται ο Κίνδυνος και το οποίο ενεργοποιεί την Κάλυψη που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο.
Κίνδυνος: Το (-α) γεγονός (-ότα) για το (-α) οποίο (-α) παρέχεται η Κάλυψη από το παρόν Ασφαλιστήριο.
Μόνιμο Προσωπικό: Το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα με αμοιβή ως εργαζόμενος σε εργοδότη, υπό την εξουσία και καθοδήγησή του και με την προϋπόθεση ότι (α) έχει συνάψει
Ατομική σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συνεχούς απασχόλησης και αορίστου χρόνου καθώς και (β) είναι ασφαλισμένος σε Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης.
Παροχή: Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου.
Περίοδος Αναμονής: Η χρονική περίοδος αμέσως μετά την ημερομηνία που συνέβη η Ζημιά, κατά την οποία δεν θεμελιώνεται δικαίωμα καταβολής Ποσού Ασφάλισης.
Περίοδος Εξαίρεσης: Η χρονική περίοδος μετά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, κατά την οποία η ύπαρξη οποιασδήποτε Ζημιάς δεν θα συνεπάγεται γένεση οποιουδήποτε δικαιώματος, παρόντος ή 
μέλλοντος, καταβολής Ποσού Ασφάλισης.



Ειδική Σημείωση για τα Προγράμματα Α,Β,Γ και Δ1 & Δ2.
• Η Κάλυψη της Ακούσιας Ανεργίας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στους ασφαλισμένους που εργάζονται ως Μόνιμο Προσωπικό στον ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστημα παραπάνω από δώδεκα (12) μήνες.
• Η Κάλυψη της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στους ασφαλισμένους που: (α) εργάζονται ως Μόνιμο Προσωπικό στον ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστημα λιγότερο από δώδεκα 
(12) μήνες ή (β) είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι ή (γ) είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή (δ) είναι Εποχιακοί Υπάλληλοι.
• Η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής στο πρόγραμμα Δ2 παρέχεται μόνο από Ατύχημα και μόνο στους συνταξιούχους δανειολήπτες.

Συνασφάλιση Δανειοδότησης
Ασφαλίζονται δανειολήπτες ή εγγυητές, τα δάνεια ή οι χρηματοδοτήσεις των οποίων έχουν χορηγηθεί και αποπληρώνονται σε ευρώ (€). Αν η δανειακή σύμβαση έχει συναφθεί από έναν μόνο δανειολήπτη που ορίζεται 
ως ο βασικός και μόνος δανειζόμενος, τότε αυτός είναι το ασφαλιζόμενο πρόσωπο.  Αν ωστόσο  υπάρχουν δύο συνδανειζόμενοι, τότε μπορούν να ασφαλισθούν και οι δύο με ποσοστό επί του ποσού ασφάλισης που 
αφορά το συγκεκριμένο δάνειο, ούτως ώστε το άθροισμα των ποσοστών των συνδανειζομένων να είναι ίσο με το 100%. Η επιλογή των συνδανειζομένων που θα ασφαλισθούν, καθώς και το ποσοστό επί του ποσού 
ασφάλισης κάθε συνδανειζομένου ορίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης της Αίτησης Ασφάλισης.

Απώλεια Ζωής
Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από Ασθένεια ή Ατύχημα, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης, έτσι όπως ορίζεται πιο κάτω. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που αναφέρονται στη «Δήλωση Καλής Υγείας» που έχει δηλώσει με την Ατομική Αίτηση Ασφάλισης ή είναι πάνω από εβδομήντα (70) ετών, τότε θα παρέχεται η Κάλυψη της 
Απώλειας Ζωής μόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχημα.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Σε περίπτωση που o ασφαλισμένος μείνει Μόνιμα Ολικά Ανίκανος και εφόσον ο ασφαλισμένος είναι κάτω των εβδομήντα (70) ετών, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης, έτσι 
όπως ορίζεται πιο κάτω. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για τον ασφαλισμένο είναι η ανικανότητα που προέρχεται από Ατύχημα ή Ασθένεια και που τον εμποδίζει τελείως από το να ασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
ή επάγγελμα και να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία με αμοιβή ή κέρδος και η οποία ανικανότητα κράτησε, χωρίς διακοπή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και συνεχίζει στο τέλος αυτού του 
διαστήματος να είναι αμετάβλητη για όλη τη διάρκεια της ζωής του ασφαλισμένου. Εκτός των ανωτέρω, για τον ίδιο σκοπό θα αναγνωρίζεται αμέσως ως Ολική και Μόνιμη Ανικανότητα, ανεξάρτητα από το χρόνο 
που διήρκησε: (i) η ολική ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο ματιών ή (ii) η λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού. Η Κάλυψη της Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας επεκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του ογδοηκοστού (80ού) έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου, μόνο στην περίπτωση που οι παραπάνω απώλειες προέρχονται από Ατύχημα. Διευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που αναφέρονται στη «Δήλωση Καλής Υγείας» που έχει δηλώσει με την Ατομική Αίτηση Ασφάλισης, τότε θα παρέχεται η Κάλυψη της Μόνιμης 
Ολικής Ανικανότητας μόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχημα.

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει τα Προγράμματα Β ή Δ1 κατά την υπογραφή της Αίτησης Ασφάλισης)
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραμείνει Πρόσκαιρα Ολικά Ανίκανος για διάστημα μεγαλύτερο από την Περίοδο Αναμονής και εφόσον είναι κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα 
καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης κάθε φορά που θα συμπληρώνονται τριάντα (30) συνεχείς ημέρες ανικανότητας. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ορίζεται η ανικανότητα του ασφαλισμένου εξαιτίας 
Ασθένειας ή Ατυχήματος να εξασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ή εργασία για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης 
που αναφέρονται στη «Δήλωση Καλής Υγείας» που έχει δηλώσει με την Ατομική Αίτηση Ασφάλισης, τότε θα παρέχεται η Κάλυψη της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας μόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχημα.
Επιμέρους Όρια Κάλυψης για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα
• Η Περίοδος Αναμονής για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ισούται με εξήντα (60) ημέρες.
• Η ανώτατη περίοδος καταβολής για κάθε ασφαλισμένο ισούται με δέκα (10) μηνιαίες καταβολές ανά περίπτωση ανικανότητας και είκοσι (20) μηνιαίες καταβολές για διαφορετικές περιπτώσεις ανικανότητας.
• Η ανώτατη περίοδος Κάλυψης για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ισούται με εξήντα (60) μήνες από την Έναρξη Ασφάλισης. Πέρα από το χρονικό διάστημα αυτό παύει να ισχύει η Κάλυψη αυτή.
• Το ανώτατο καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό ασφάλισης ανά ασφαλισμένο ισούται με χίλια (1.000,00) Ευρώ ανεξάρτητα από το πλήθος των δανείων που ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει ασφαλίσει από το Ασφαλιστήριο.
  Ακούσια Ανεργία (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει τα Προγράμματα Β ή Δ1 κατά την υπογραφή της Αίτησης Ασφάλισης)
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος απολέσει ακούσια την Εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο της Περιόδου Αναμονής και εφόσον είναι κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει 
στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης κάθε φορά που θα συμπληρώνονται τριάντα (30) συνεχείς ημέρες Ακούσιας Ανεργίας.

Ακούσια Ανεργία θα σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος χωρίς την θέλησή του απώλεσε την Εργασία του και πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Απολύθηκε από τον Εργοδότη του.
• Είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος στον Ο.Α.Ε.Δ και δικαιούται επίδομα ανεργίας.
• Είναι διαθέσιμος για εργασία και φροντίζει ενεργά για την εξεύρεσή της.
Επιμέρους Όρια Κάλυψης για την Ακούσια Ανεργία:
• Η Περίοδος Αναμονής για την Ακούσια Ανεργία ισούται με εξήντα (60) ημέρες.
• Η Περίοδος Εξαίρεσης για την Ακούσια Ανεργία ισούται με τριάντα (30) ημέρες.
• Η ανώτατη περίοδος καταβολής για κάθε ασφαλισμένο ισούται με δέκα (10) μηνιαίες καταβολές ανά περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας και είκοσι (20) μηνιαίες καταβολές για διαφορετικές περιπτώσεις Ακούσιας 
Ανεργίας.
• Η ανώτατη περίοδος Κάλυψης για την Ακούσια Ανεργία ισούται με εξήντα (60) μήνες από την Έναρξη Ασφάλισης. Πέρα από το χρονικό διάστημα αυτό παύει να ισχύει η Κάλυψη της Ακούσιας Ανεργίας.
• Το ανώτατο καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό ασφάλισης ανά ασφαλισμένο ισούται με χίλια (1.000,00) Ευρώ ανεξάρτητα από το πλήθος των δανείων που ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει ασφαλίσει από το παρόν 
Ασφαλιστήριο.
Σοβαρές Παθήσεις (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει το Πρόγραμμα Γ κατά την υπογραφή της Αίτησης Ασφάλισης).
Σε περίπτωση που για πρώτη φορά στη ζωή του ασφαλισμένου διαγνωστεί κάποια από τις παρακάτω Σοβαρές Παθήσεις ή πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση που καλύπτεται από τις Σοβαρές Παθήσεις και εφόσον 
ο ασφαλισμένος παραμένει στη ζωή μετά την Περίοδο Αναμονής, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης, έτσι όπως ορίζεται πιο κάτω. Εφαρμόζεται Περίοδος Αναμονής ενός (1) 

Απώλεια Ζωής (Ασθένεια ή Ατύχημα)

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Ασθένεια ή Ατύχημα)

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Ασθένεια ή Ατύχημα)

Ακούσια Ανεργία

Σοβαρές Παθήσεις    

Παρέχεται 100%

Παρέχεται 100%

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται 

Παρέχεται 100%

Παρέχεται 100%

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται 

Παρέχεται 100% 

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται 

Παρέχεται 100% 

Παρέχεται 100% 

Δεν Παρέχεται 

Παρέχεται μόνο από Ατύχημα 200%

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται 

Παρέχεται 100%

Παρέχεται 100%

Παρέχεται 100% 

Παρέχεται 100% 

Δεν Παρέχεται 

Α) Καλύψεις προγραμμάτων μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του Ασφαλισμένου (% επί του κεφαλαίου κάλυψης)

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Τα παρεχόμενα Προγράμματα Ασφάλισης είναι τα ακόλουθα:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ/ΚΑΛΥΨΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ2

Απώλεια Ζωής (Ασθένεια ή Ατύχημα)

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Ασθένεια ή Ατύχημα)

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Ασθένεια ή Ατύχημα)

Ακούσια Ανεργία

Σοβαρές Παθήσεις    

Απώλεια Ζωής (Ασθένεια ή Ατύχημα)

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
(Ασθένεια ή Ατύχημα)

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα 
(Ασθένεια ή Ατύχημα)

Ακούσια Ανεργία

Σοβαρές Παθήσεις    

Παρέχεται

Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται 

Παρέχεται 100% από Ασθένεια
και 200% από Ατύχημα
Παρέχεται 100% από Ασθένεια
και 200% από Ατύχημ

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται

Παρέχεται 100% από Ασθένεια
και 200% από Ατύχημα
Παρέχεται 100% από Ασθένεια
και 200% από Ατύχημα

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται
Δεν Παρέχεται

Παρέχεται μόνο από Ατύχημα 100% 

Παρέχεται μόνο από Ατύχημα 100% 

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται
Δεν Παρέχεται

Παρέχεται μόνο από Ατύχημα 200% 

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται
Δεν Παρέχεται

B) Καλύψεις προγραμμάτων μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του Ασφαλισμένου (% επί του κεφαλαίου κάλυψης)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ/ΚΑΛΥΨΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ2

Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 300%
Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 300%

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται
Δεν Παρέχεται

Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 200%
Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 200%

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται
Δεν Παρέχεται

Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 300%
Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 300%

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται
Δεν Παρέχεται

Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 100%
Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 100%

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται
Δεν Παρέχεται

Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 200%  

Δεν Παρέχεται 

Δεν Παρέχεται

Δεν Παρέχεται
Δεν Παρέχεται

Γ) Καλύψεις προγραμμάτων μέχρι το 70ο έτος ηλικίας του Ασφαλισμένου και μέχρι τη λήξη της ασφάλισης (% επί του κεφαλαίου κάλυψης)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ/ΚΑΛΥΨΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ2



Ειδική Σημείωση για τα Προγράμματα Α,Β,Γ και Δ1 & Δ2.
• Η Κάλυψη της Ακούσιας Ανεργίας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στους ασφαλισμένους που εργάζονται ως Μόνιμο Προσωπικό στον ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστημα παραπάνω από δώδεκα (12) μήνες.
• Η Κάλυψη της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στους ασφαλισμένους που: (α) εργάζονται ως Μόνιμο Προσωπικό στον ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστημα λιγότερο από δώδεκα 
(12) μήνες ή (β) είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι ή (γ) είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή (δ) είναι Εποχιακοί Υπάλληλοι.
• Η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής στο πρόγραμμα Δ2 παρέχεται μόνο από Ατύχημα και μόνο στους συνταξιούχους δανειολήπτες.

Συνασφάλιση Δανειοδότησης
Ασφαλίζονται δανειολήπτες ή εγγυητές, τα δάνεια ή οι χρηματοδοτήσεις των οποίων έχουν χορηγηθεί και αποπληρώνονται σε ευρώ (€). Αν η δανειακή σύμβαση έχει συναφθεί από έναν μόνο δανειολήπτη που ορίζεται 
ως ο βασικός και μόνος δανειζόμενος, τότε αυτός είναι το ασφαλιζόμενο πρόσωπο.  Αν ωστόσο  υπάρχουν δύο συνδανειζόμενοι, τότε μπορούν να ασφαλισθούν και οι δύο με ποσοστό επί του ποσού ασφάλισης που 
αφορά το συγκεκριμένο δάνειο, ούτως ώστε το άθροισμα των ποσοστών των συνδανειζομένων να είναι ίσο με το 100%. Η επιλογή των συνδανειζομένων που θα ασφαλισθούν, καθώς και το ποσοστό επί του ποσού 
ασφάλισης κάθε συνδανειζομένου ορίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης της Αίτησης Ασφάλισης.

Απώλεια Ζωής
Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από Ασθένεια ή Ατύχημα, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης, έτσι όπως ορίζεται πιο κάτω. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που αναφέρονται στη «Δήλωση Καλής Υγείας» που έχει δηλώσει με την Ατομική Αίτηση Ασφάλισης ή είναι πάνω από εβδομήντα (70) ετών, τότε θα παρέχεται η Κάλυψη της 
Απώλειας Ζωής μόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχημα.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Σε περίπτωση που o ασφαλισμένος μείνει Μόνιμα Ολικά Ανίκανος και εφόσον ο ασφαλισμένος είναι κάτω των εβδομήντα (70) ετών, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης, έτσι 
όπως ορίζεται πιο κάτω. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για τον ασφαλισμένο είναι η ανικανότητα που προέρχεται από Ατύχημα ή Ασθένεια και που τον εμποδίζει τελείως από το να ασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
ή επάγγελμα και να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία με αμοιβή ή κέρδος και η οποία ανικανότητα κράτησε, χωρίς διακοπή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και συνεχίζει στο τέλος αυτού του 
διαστήματος να είναι αμετάβλητη για όλη τη διάρκεια της ζωής του ασφαλισμένου. Εκτός των ανωτέρω, για τον ίδιο σκοπό θα αναγνωρίζεται αμέσως ως Ολική και Μόνιμη Ανικανότητα, ανεξάρτητα από το χρόνο 
που διήρκησε: (i) η ολική ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο ματιών ή (ii) η λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού. Η Κάλυψη της Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας επεκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του ογδοηκοστού (80ού) έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου, μόνο στην περίπτωση που οι παραπάνω απώλειες προέρχονται από Ατύχημα. Διευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που αναφέρονται στη «Δήλωση Καλής Υγείας» που έχει δηλώσει με την Ατομική Αίτηση Ασφάλισης, τότε θα παρέχεται η Κάλυψη της Μόνιμης 
Ολικής Ανικανότητας μόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχημα.

Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει τα Προγράμματα Β ή Δ1 κατά την υπογραφή της Αίτησης Ασφάλισης)
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραμείνει Πρόσκαιρα Ολικά Ανίκανος για διάστημα μεγαλύτερο από την Περίοδο Αναμονής και εφόσον είναι κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα 
καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης κάθε φορά που θα συμπληρώνονται τριάντα (30) συνεχείς ημέρες ανικανότητας. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ορίζεται η ανικανότητα του ασφαλισμένου εξαιτίας 
Ασθένειας ή Ατυχήματος να εξασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ή εργασία για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης 
που αναφέρονται στη «Δήλωση Καλής Υγείας» που έχει δηλώσει με την Ατομική Αίτηση Ασφάλισης, τότε θα παρέχεται η Κάλυψη της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας μόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχημα.
Επιμέρους Όρια Κάλυψης για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα
• Η Περίοδος Αναμονής για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ισούται με εξήντα (60) ημέρες.
• Η ανώτατη περίοδος καταβολής για κάθε ασφαλισμένο ισούται με δέκα (10) μηνιαίες καταβολές ανά περίπτωση ανικανότητας και είκοσι (20) μηνιαίες καταβολές για διαφορετικές περιπτώσεις ανικανότητας.
• Η ανώτατη περίοδος Κάλυψης για την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ισούται με εξήντα (60) μήνες από την Έναρξη Ασφάλισης. Πέρα από το χρονικό διάστημα αυτό παύει να ισχύει η Κάλυψη αυτή.
• Το ανώτατο καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό ασφάλισης ανά ασφαλισμένο ισούται με χίλια (1.000,00) Ευρώ ανεξάρτητα από το πλήθος των δανείων που ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει ασφαλίσει από το Ασφαλιστήριο.
  Ακούσια Ανεργία (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει τα Προγράμματα Β ή Δ1 κατά την υπογραφή της Αίτησης Ασφάλισης)
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος απολέσει ακούσια την Εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο της Περιόδου Αναμονής και εφόσον είναι κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει 
στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης κάθε φορά που θα συμπληρώνονται τριάντα (30) συνεχείς ημέρες Ακούσιας Ανεργίας.

Ακούσια Ανεργία θα σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος χωρίς την θέλησή του απώλεσε την Εργασία του και πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Απολύθηκε από τον Εργοδότη του.
• Είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος στον Ο.Α.Ε.Δ και δικαιούται επίδομα ανεργίας.
• Είναι διαθέσιμος για εργασία και φροντίζει ενεργά για την εξεύρεσή της.
Επιμέρους Όρια Κάλυψης για την Ακούσια Ανεργία:
• Η Περίοδος Αναμονής για την Ακούσια Ανεργία ισούται με εξήντα (60) ημέρες.
• Η Περίοδος Εξαίρεσης για την Ακούσια Ανεργία ισούται με τριάντα (30) ημέρες.
• Η ανώτατη περίοδος καταβολής για κάθε ασφαλισμένο ισούται με δέκα (10) μηνιαίες καταβολές ανά περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας και είκοσι (20) μηνιαίες καταβολές για διαφορετικές περιπτώσεις Ακούσιας 
Ανεργίας.
• Η ανώτατη περίοδος Κάλυψης για την Ακούσια Ανεργία ισούται με εξήντα (60) μήνες από την Έναρξη Ασφάλισης. Πέρα από το χρονικό διάστημα αυτό παύει να ισχύει η Κάλυψη της Ακούσιας Ανεργίας.
• Το ανώτατο καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό ασφάλισης ανά ασφαλισμένο ισούται με χίλια (1.000,00) Ευρώ ανεξάρτητα από το πλήθος των δανείων που ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει ασφαλίσει από το παρόν 
Ασφαλιστήριο.
Σοβαρές Παθήσεις (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει το Πρόγραμμα Γ κατά την υπογραφή της Αίτησης Ασφάλισης).
Σε περίπτωση που για πρώτη φορά στη ζωή του ασφαλισμένου διαγνωστεί κάποια από τις παρακάτω Σοβαρές Παθήσεις ή πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση που καλύπτεται από τις Σοβαρές Παθήσεις και εφόσον 
ο ασφαλισμένος παραμένει στη ζωή μετά την Περίοδο Αναμονής, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλλει στο δικαιούχο το ποσό ασφάλισης, έτσι όπως ορίζεται πιο κάτω. Εφαρμόζεται Περίοδος Αναμονής ενός (1) 

μήνα μετά την ημερομηνία που διαγνώστηκε για πρώτη φορά η Σοβαρή Πάθηση ή την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση, η οποία καλύπτεται από την Σοβαρή Πάθηση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού ασφάλισης είναι η διάγνωση της Σοβαρής Πάθησης ή η χειρουργική επέμβαση ή η διάγνωση για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της επέμβασης να έχει γίνει 
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης. Μετά την καταβολή του ποσού ασφάλισης των Σοβαρών Παθήσεων η Κάλυψη τερματίζεται αυτόματα και ουδεμία άλλη απαίτηση 
δημιουργείται από τον ασφαλισμένο ή τον Αντισυμβαλλόμενο. Η ανώτατη περίοδος Κάλυψης  για τις Σοβαρές  Παθήσεις ισούται με ογδόντα τέσσερις (84) μήνες από την Έναρξη Ασφάλισης. Πέρα από το χρονικό 
διάστημα αυτό παύει να ισχύει η Κάλυψη αυτή.
Καλυπτόμενες Σοβαρές Παθήσεις.
Για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου Σοβαρές Παθήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες:
1. Καρκίνος: Κάθε κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση καλοηθών κυττάρων και τη διήθηση και καταστροφή του φυσιολογικού ιστού.
2. Καρδιακή Προσβολή: Νέκρωση τμήματος του καρδιακού μυός που προκαλείται από ανεπαρκή παροχή αίματος στην εν λόγω περιοχή.
3. Νεφρική Ανεπάρκεια: Χρόνια μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια και των δύο νεφρών η οποία χρειάζεται είτε μόνιμη αιμοκάθαρση είτε μεταμόσχευση νεφρού.
4. Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο όπως έμφρακτο εγκεφαλικού ιστού, εγκεφαλική και υπαραχνοειδής αιμορραγία, εγκεφαλική εμβολή και εγκεφαλική θρόμβωση.
5. Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Η οριστική εμφάνιση σκλήρυνσης κατά πλάκας.
6. Μεταμόσχευση Σημαντικού Οργάνου / Μυελού των Οστών: Η λήψη μοσχεύματος:
•Ανθρώπινου μυελού των οστών με τη χρήση αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων, διαδικασία η οποία έπεται της ολικής καταστροφής του μυελού των οστών ή
•Ενός από τα ακόλουθα ανθρώπινα όργανα: καρδιά, πνεύμονας, ήπαρ, νεφρός, πάγκρεας, που προκαλείται από μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια τελικού σταδίου του εν λόγω οργάνου.
7.Νόσος του Parkinson: Η αναμφισβήτητη διάγνωση ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson από σύμβουλο νευρολόγο.

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Τα ποσά ασφάλισης για τις παραπάνω καλύψεις των προγραμμάτων θα αποδίδονται στους δικαιούχους στα ποσοστά που αναφέρονται στον πίνακα καλύψεων.
Το ανώτατο ποσό ασφάλισης (συνολικό ποσό ανεξόφλητων υπολοίπων κεφαλαίου) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000,00)Ευρώ, σωρευτικά για όλα τα Δάνεια Αυτοκινήτου ή 
Μοτοσικλετών που έχουν χορηγηθεί στον ασφαλισμένο και έχουν ασφαλισθεί μέσω του Ασφαλιστηρίου. Αν η χρηματοδότηση υπερβαίνει το ποσό αυτό, η Ασφαλιστική Εταιρεία μπορεί να προβεί σε ασφάλιση, 
κοινοποιώντας διαφορετικά ασφάλιστρα.

ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η έναρξη ισχύος της Κάλυψης (η Έναρξη Ασφάλισης) είναι: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου, εφόσον έχει υπογραφεί η αίτηση ασφάλισης. Η Κάλυψη διαρκεί όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί το δάνειο ή η χρηματοδότηση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της κάθε μίας από τις Καλύψεις. Η Κάλυψη λήγει με την συνδρομή 
οιασδήποτε εκ των παρακάτω αναφερόμενων περιπτώσεων:
(i) στην ημερομηνία αποπληρωμής του δανείου ή της χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην Σύμβαση δανείου ή της χρηματοδότησης ή
(ii) óταν συμβεί ο Κίνδυνος της Απώλειας Ζωής ή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή των Σοβαρών Παθήσεων ή
(iiι) óταν συμπληρωθούν τα όρια ηλικίας, που αναγράφονται παρακάτω,
(iv) σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της κάθε μίας από τις Καλύψεις ή
(v) σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της δανειακής σύμβασης χρηματοδότησης από το δανειολήπτη και για οιονδήποτε λόγο, ο αντισυμβαλλόμενος δύναται να προβεί σε αντίστοιχη αναγγελία προς 
την Ασφαλιστική Εταιρία για διακοπή της ασφάλισης (η οποία αναγγελία δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την ημερομηνία της διακοπής) για τις οποίες ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
• Η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής από Ασθένεια παύει να παρέχεται με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου.
• Η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής από Ατύχημα παύει να παρέχεται με τη συμπλήρωση του ογδοηκοστού (80ού) έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου.
• Η Κάλυψη της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας παύει να παρέχεται με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου και επεκτείνεται μέχρι την συμπλήρωση του ογδοηκοστού 
(80ού) έτους μόνο για τις παρακάτω ανικανότητες που προέρχονται από Ατύχημα:(α) ολική ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο ματιών και (β) λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών ή και των δύο 
ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού.
• Οι Καλύψεις της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας, της Ακούσιας Ανεργίας και των Σοβαρών Παθήσεων παύουν να παρέχονται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας του 
ασφαλισμένου.

ΠΟΙA ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ
Το ασφάλιστρο για κάθε ασφαλισμένο υπολογίζεται και εισπράττεται εφάπαξ από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται με Φ.Α. (4% για την Απώλεια Ζωής και 10% για τη Μόνιμη Ολική 
Ανικανότητα, την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, την Ακούσια Ανεργία και τις Σοβαρές Παθήσεις), καθώς και με την εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (0,75% για την Απώλεια Ζωής, τη Μόνιμη 
Ολική Ανικανότητα, την Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα και τις Σοβαρές Παθήσεις). Το ποσό του ασφαλίστρου αναφέρεται στο Τμήμα Β14 της πρώτης σελίδας της Σύμβασης Χορήγησης Δανείου Αγοράς Οχήματος 
και Συστάσεως Ενεχύρου με τη «Volkswagen Bank GmbH». 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για κάθε διαφορά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο με αριθμό 81032 που έχει συναφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια είναι μόνο τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο 
είναι το Ελληνικό.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η MetLife σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει την «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (εφεξής Γνωστοποίηση), η οποία είναι 
αναρτημένη στη ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Η Γνωστοποίηση αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η MetLife και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης 
πληροφορίες, σχετικές με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της εφαρμογής πρέπει να προβεί, αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ
Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα διακοπής της παρεχόμενης Κάλυψης, οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή δήλωσή του προς τη «Volkswagen Bank GmbH» (Λ. Βουλιαγμένης 409Α, Τ.Κ. 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ
Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εναντίωσης στην ένταξη με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή προς τη «Volkswagen Bank GmbH» μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα 
από την παραλαβή της Βεβαίωσης Ασφάλισης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση της Βεβαίωσης Ασφάλισης. Σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη «Volkswagen Bank 
GmbH».

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Κύριοι,
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς την Ασφάλισή μου με βάση τους ουσιώδεις όρους που περιέχονται στο έντυπο των Όρων Ασφάλισης του υπ’αριθμόν 81032 Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης 
Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου, που έχει συναφθεί μεταξύ της Volkswagen Bank GMBH (υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας), της Ασφαλιστικής Εταιρείας MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής (με 
το διακριτικό τίτλο MetLife) και της Ασφαλιστικής Εταιρείας METLIFE EUROPE INSURANCE LIMITED, διότι:
Παρεκκλίνει από την αίτηση που υπέβαλα στα εξής σημεία:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Δεν παρέλαβα τους έγγραφους Όρους ή το έντυπο με τις Πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, περίπτωση Δ του Ν.Δ. 400/70.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Κύριοι,
Σας δηλώνω την υπαναχώρησή μου ως προς τους Όρους Ασφάλισης του υπ’αριθμόν 81032 Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου, που έχει συναφθεί μεταξύ της Volkswagen 
Bank GMBH (υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας), της Ασφαλιστικής Εταιρείας MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής (με το διακριτικό τίτλο MetLife) και της Ασφαλιστικής Εταιρείας METLIFE EUROPE 
INSURANCE LIMITED, που παρέλαβα. Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής, σαν να μην πραγματοποιήθηκε ποτέ, όπως επίσης οι Όροι Ασφάλισης που παρέλαβα δεν έχουν καμία 
ισχύ.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κύριοι,
Επιθυμώ την διακοπή της ασφάλισής μου από το ανωτέρω Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης του υπ’αριθμόν 81032 Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου, που έχει συναφθεί 
μεταξύ της Volkswagen Bank GMBH (υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας), της Ασφαλιστικής Εταιρείας MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής (με το διακριτικό τίτλο MetLife) και της Ασφαλιστικής Εταιρείας 
METLIFE EUROPE INSURANCE LIMITED, διότι:

ΑΙΤΗΜΑ / ΠΑΡΑΠΟΝΟ 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να υποβάλει κάποιο αίτημα/παράπονο σχετικά με τη συμμετοχή του σε αυτό το Ασφαλιστήριο, μπορεί να απευθυνθεί στη «Volkswagen Bank GMBH» (Λ. Βουλιαγμένης 
409Α, Τ.Κ. 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 210 8925900).

Τόπος: ………………………………………………………………………………         Ημερομηνία:…………………………………

Η ΤΡΑΠΕΖΑ                                               Ο/ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ/ΕΣ                                                 Ο ΠΩΛΗΤΗΣ                                             Ο/ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ/ΕΣ
 

 

Παρέχεται μόνο
από Ατύχημα 200%  

Δεν Παρέχεται 
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Δεν Παρέχεται


