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                     ΑΙΣΗΗ   
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AΡ.ΔΛΔΓΥΟΤ:……………………….…………… 
(ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΣΟΥΟΤ) 

 

AΡ.ΜΔΡΗΜΑΣΟ:……………………….……… 
 

(ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΡΑΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΖ ΟΡΓΑΝΩΝ. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΩΝ) 
 

Α.Γ.Σ:…………………………….………………… 
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ΔΙΕΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 
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Κηλεηό:……………….………..………………….. 

Email:………………………..……………………. 

             
  

   

υμπληρώνεται από την υπηρεσία: 

1. αο παξαθαιώ λα κνπ εγθξίλεηε ηε ρνξήγεζε δαλείνπ.  

 

2. Πνζό δαλείνπ: …………………………..…….……..….(ΔΤΡΩ) 
 

3. Υξόλνο  εμνθιήζεωο ζε ……………….…..…..….…(ΜΖΝΔ) 
 

4. Οθείιω από πξνεγνύκελν δάλεην ΜΣΝ….…….......(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 
 

5. Οθείιω ζε ΜΣΝ ή ΔΚΟΔΜΝ ……….………...…......(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 
 

6. Λόγνη ρνξεγήζεωο ηνπ δαλείνπ: ……………………………… 

……………………………………………..…………………
…………………………………………………......………… 

  
 

     όπωο αvαιπηηθά αvαθέξω ζηεv ζπvεκκέvε δήιωζε ηoπ Ν. 
1599/86. 

 

7. πλεκκέλα ζαο ππνβάιιω ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά:  
    α.  Τπεύζπλε  Γήιωζε ηoπ Ν.1599/86 
    β. Πξόζθαην θύιιν κηζζνδνζίαο / Πξόζθαην ελεκεξωηηθό   

ζεκείωκα θύξηαο ζύληαμεο 
    γ. Φωηνηππία πξώηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο, κε     
        πξώην δηθαηνύρν εκνύ ηνπ αηηνύληνο θαη ζηελ νπνία   
        αλαγξάθεηαη ην  ΗΒΑΝ 
 

    δ. ………..……………………….……….………. 
 

    ε.  …………………………………………………. 

8.  Βεβαηώλω όηη ηα πξνζωπηθά δεδνκέλα κνπ, πνπ αλαθέξνληαη αλωηέξω, 

θαζώο θαη ζηελ Τπεύζπλε Γήιωζε πνπ ζπλππνβάιιω, ηπγράλνπλ επίθαηξα 
θαη νξζά θαη ηα παξέρω ζην «ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ» κε ηε ξεηή 
θαη ειεύζεξε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηνλ απνθιεηζηηθό ζθνπό ηεο λόκηκεο 
επεμεξγαζίαο ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο αηηήζεώο κνπ γηα ρνξήγεζε δαλείνπ, γηα 
ηνλ νπνίνλ θαη ελεκεξώζεθα πιήξωο θαη πξνζεθόληωο από ην αλωηέξω 
Σακείν, όπωο θαη γηα ηα λόκηκα δηθαηώκαηά κνπ [άξζξα 15-20 Γεληθνύ 
Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ Δ.Δ. (2016/679)]. Δπηπιένλ, παξέρω ηε 
ξεηή θαη ειεύζεξε ζπλαίλεζή κνπ γηα ηε δηαβίβαζε ηωλ αλωηέξω 
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ κνπ πξνο ηξίηνπο ππεπζύλνπο επεμεξγαζίαο 
(ηξάπεδεο, δεκόζηεο αξρέο θηι), εθόζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαίν, κε ζθνπό ηε 
λόκηκε επεμεξγαζία ηνπο γηα ζθνπνύο πνπ ηεινύλ ζε αηηηώδε ζρέζε κε ηελ 
αλωηέξω έλλνκε αηηία. 
 

9.  Οπνηαδήπνηε ηπρόλ κεηαβνιή ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ, πνπ έρω 

ρνξεγήζεη θαηά ηα αλωηέξω, ζα γλωζηνπνηείηαη κε κέξηκλά κνπ 
ζην «ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ» κε ζθνπό ηελ πξνζήθνπζα 
επηθαηξνπνίεζή ηνπο. 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  
 

         Ο AΙΣΩΝ / Η ΑΙΣΟΤΑ 
 
 …………………………………….. 
                    (Τπνγξαθή) 
 
 
 

 

ΑΗΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΑΝΔΗΟΤ  

 

ΑΔ /Λ /ΑΜ : …………………………………..……..……………………....                        

ΥΟΡΖΓΖΘΔΝ ΠΟΟ ΓΑΝΔΗΟΤ (ΔΤΡΩ): ………………………………... 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΖ (ΜΖΝΔ): …………………………………..                      O / Ζ πληαμ………. 

OΦΔΗΛΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΣΝ(ΔΤΡΩ):.…..…………….... 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ Γ/ΜΣΝ:………….…….. 

 



 
 

 
 

ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΣΝ 
 

1. Σν ΜΣΝ δελ δεζκεχεηαη απφ ην αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ σο πξνο ηελ έγθξηζή ηνπ, ην χςνο ηνπ δαλείζκαηνο θαη ην ρξνληθφ πιαίζην επηζηξνθήο 

ηνπ. Η εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείζκαηνο, πνπ ζα εγθξίλεηαη θαηά πεξίπησζε, ζα γίλεηαη ζε 12 έσο 48 ηζφπνζεο κεληαίεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο, 

ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ ΜΣΝ. Σα πνζά ησλ δφζεσλ ζα παξαθξαηνχληαη θάζε κήλα απφ ην κηζζφ ή 

ην κέξηζκα ηνπ δαλεηνιήπηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 31/1932. 
 

2. Σν ρνξεγνχκελν δάλεην βαξχλεηαη κε επηηφθην 4%, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 2669/20-08-2013 Πξάμε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (πιένλ 0,5% 

εθάπαμ αζθάιηζηξν γηα ηα ελ απνζηξαηεία κέιε ηνπ ΠΝ θαη ηνπ Λ). 
 

3. ηνπο ελ ελεξγεία κεηφρνπο ρνξεγείηαη θαη΄ εμαίξεζε δάλεην κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ  7.000,00 €, κε επηηφθην 3,5% θαη ρξφλν εμφθιεζεο κέρξη πέληε 

(5) ρξφληα, αλεμάξηεηα  ηνπ θαηερφκελνπ βαζκνχ ηνπο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ απνδεδεηγκέλα ζνβαξνί ιφγνη  πγείαο (πνπ ζα απνδεηθλχνληαη δηα ηεο 

πξνζθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ  δηθαηνινγεηηθψλ). ηνπο κεξηζκαηνχρνπο, νκνίσο γηα απνδεδεηγκέλα ζνβαξνχο ιφγνπο  πγείαο (θαη µε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ) ρνξεγείηαη θαη΄ εμαίξεζε δάλεην γηα ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζε κεληαία δφζε απνπιεξσκήο κέρξη ην 

60% ηνπ θαζαξνχ πιεξσηένπ κεληαίνπ κεξίζκαηνο ΜΣΝ, θαη έσο ην χςνο ησλ 7.000,00  €, µε επηηφθην 3,5% θαη ρξφλν εμφθιεζεο κέρξη πέληε (5) 

ρξφληα, αλεμάξηεηα ηνπ  κεξηζκαηηθνχ βαζµνχ. 
 

4.  Σνλίδεηαη φηη, γηα ηα ρνξεγνχκελα δάλεηα πξνο ηνπο κεξηζκαηνχρνπο, ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζε κεληαία δφζε απνπιεξσκήο κέρξη πνζνζηφ 50% ηνπ 

θαζαξνχ πιεξσηένπ κεληαίνπ κεξίζκαηνο ΜΣΝ, δελ ζα ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ δηθαηνχκελσλ πνζψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». 
 

5. Οη ΔΠΟΠ δελ δηθαηνχληαη ρνξήγεζεο δαλείνπ θαηά ηα πξψηα επηά (7) έηε απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ επηά (7) εηψλ, 

θαζίζηαληαη δηθαηνχρνη ρνξήγεζεο δαλείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο/ πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ  γηα ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο, αλάινγα κε ηνλ 

θαηερφκελν δηνηθεηηθφ βαζκφ. Παξάιιεια κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείνπ, απαηηείηαη θαη ε 

πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ ΦΔΚ ηεο κνληκνπνίεζήο ηνπο. 
 

6. Ο δαλεηνιήπηεο βαξχλεηαη πάληα κε ην ηέινο ραξηνζήκνπ/ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 3,6% επί ηνπ πνζνχ ηνπ εθάζηνηε ρνξεγνχκελνπ δαλείνπ. 
 

7.  Γελ ρνξεγείηαη:    α. Νέν δάλεην πξν ηεο εμνθιήζεσο ηνπ πξνεγνπκέλνπ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο επείγνπζαο νηθνλνκηθήο αλάγθεο, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί δηαθνξεηηθά, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ δαλείνπ ζην δαλεηνιήπηε, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ/ΜΣΝ, ην 

νπνίν δχλαηαη λα αλέξρεηαη ζσξεπηηθά κε ην ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ αξρηθνχ δαλείνπ κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη ν δαλεηνδνηνχκελνο, βάζεη ηνπ 

βαζκνχ πνπ θέξεη. β. Γάλεην, ζε πεξίπησζε χπαξμεο νθεηιψλ πξνο ΜΣΝ ή/θαη ΔΚΟΔΜΝ. γ. Γάλεην, ζε πεξίπησζε πθηζηάκελσλ ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ πξνο Σξαπεδηθά ή/θαη άιια Υξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα απφ θαηαλαισηηθφ ή ζηεγαζηηθφ δάλεην ή απφ πηζησηηθέο θάξηεο. 
 

8.  Αηηήζεηο ρνξήγεζεο δαλείνπ πνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ ίδην δαλεηνιήπηε εληφο δηαζηήκαηνο έμη (6) κελψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δαλείνπ, ζα εμεηάδνληαη κεηά απφ ηηο ινηπέο εθθξεκείο αηηήζεηο ρνξήγεζεο δαλείσλ.     
 

9. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δαλεηνιήπηε, ην ΜΣΝ παξαθξαηεί ηηο εθάζηνηε νθεηιφκελεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο απφ ην κέξηζκα πνπ ζα απνλεκεζεί 

ζηελ νηθνγέλεηα απηνχ, κέρξη εμνθιήζεσο νιφθιεξνπ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 
 

10. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο ιακβάλεη άδεηα άλεπ απνδνρψλ ή ηίζεηαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε εθηφο ελέξγεηαο, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, ππνρξενχηαη (εθφζνλ δελ ηνπ θαηαβάιιεηαη κηζζφο ή κέξηζκα) ζηε ζπλέρηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ 

απνπιεξσκήο ηνπ ρνξεγεζέληνο δαλείνπ απφ ην ΜΣΝ κε απηνπξφζσπε παξνπζία ζην Σακείν ή κε θαηάζεζε, ζε κεληαία βάζε, ησλ αλαινγνχλησλ 

ζηηο δφζεηο πνζψλ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ηνπ γλσζηνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ ΜΣΝ. ηηο πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, ν νθεηιέηεο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη απηνπξνζψπσο ζην ΜΣΝ θαη λα δειψζεη/γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ ελ ιφγσ κεηαβνιή.     
 

11. Σν ΜΣΝ δχλαηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα επηδηψμεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ κε ζπκςεθηζκφ ησλ φπνησλ πνζψλ, ηπρφλ, δηθαηνχηαη λα ιάβεη, 

αλεμαξηήησο αηηίαο, απφ ην ΜΣΝ ν δαλεηνιήπηεο ή νη θιεξνλφκνη ηνπ ή ηελ είζπξαμε ηνπ αλεμφθιεηνπ πνζνχ ηνπ κε θάζε άιιν λφκηκν κέζν ζε 

βάξνο θάζε άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ δαλεηνιήπηε ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ. 
 

12. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απνζηξαηεία ή ηελ ζπκπιήξσζε 35εηίαο ηνπ κεηφρνπ πθίζηαηαη αλεμφθιεην ππφινηπν, απηφ ζα εμνθιείηαη 

ζπκςεθηζηηθά θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο εθάπαμ απνδεκίσζήο ηνπ απφ ηνλ ΔΛΟΑΝ. 
 

13. Σν Γ/ΜΣΝ δχλαηαη λα κελ εγθξίλεη αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ εθφζνλ πθίζηαηαη ζαθήο έλδεημε επηζθαινχο είζπξαμεο (κεγάιε ειηθία 

αηηνχληνο, έιιεηςε θιεξνλφκσλ ή/θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αλεπάξθεηα ρνξεγνχκελνπ κεξίζκαηνο ή κηζζνχ, έηεξεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, θιπ). 
 

14. Η έγθξηζε ρνξήγεζεο δαλείσλ ηειεί ζε θάζε πεξίπησζε ππφ ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο:  α. Ύςνο δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ ηνπ ΜΣΝ.  β. 

Αξηζκφο ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ.  γ. Σπρφλ πξνεγνχκελε έγθξηζε ρνξήγεζεο δαλείνπ ζην ίδην πξφζσπν.  δ. Οηθνλνκηθή επάξθεηα ή κε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ γηα απνπιεξσκή ηνπ αηηνχκελνπ  πνζνχ δαλείνπ.  
 

15. Σν Γ/ΜΣΝ δχλαηαη λα απνθαζίδεη, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, ζην πιαίζην ηεο εθάζηνηε εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο, αλαζηνιή 

παξαθξάηεζεο δφζεσλ απνπιεξσκήο ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ ή επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο απηψλ κε αλαινγηθή κείσζε ηεο κεληαίαο 

θαηαβαιιφκελεο δφζεο άλεπ πξφζζεηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο. 
 

16. Ο δαλεηνιήπηεο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα, αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη πξνο ην 

ΜΣΝ ζε ζρέζε κε ηελ επίθαηξε πξνζσπηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε γλεζηφηεηα ησλ πάζεο θχζεο εγγξάθσλ πνπ πξνζθνκίδεη 

πξνο ην ΜΣΝ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ γηα ρνξήγεζε δαλείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην ΜΣΝ δηαπηζηψζεη ζε νπνηνλδήπνηε ρξφλν, φηη 

ηα ππνβιεζέληα απφ ηνλ δαλεηνιήπηε ζηνηρεία ηπγράλνπλ εμ ππαηηηφηεηάο ηνπ αλαιεζή ή ειιηπή ή/θαη ηα πξνζθνκηζζέληα απφ απηφλ έγγξαθα έρνπλ 

ππνζηεί λφζεπζε, πνπ αιινηψλεη ην αιεζέο πεξηερφκελφ ηνπο, ζα θαηαγγέιιεη απξφζεζκα ηε ζχκβαζε δαλείνπ κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

δαλεηνιήπηε, νπφηε, εθηφο ηεο αμηψζεσο ηνπ ΜΣΝ γηα άκεζε επηζηξνθή ηνπ φπνηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ ηνπ δαλείζκαηνο, ζα θαηαπίπηεη ζε βάξνο 

ηνπ δαλεηνιήπηε πνηληθή ξήηξα ηζφπνζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ δαλεηαθνχ πξντφληνο, ηελ νπνία ν δαλεηνιήπηεο αλαγλσξίδεη ήδε κε ην παξφλ σο 

εχινγε, δίθαηε θαη αληαπνθξηλφκελε ζηε βαξχηεηα ηεο αληηζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ην ΜΣΝ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

επηδηψμεη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο πιηθήο θαη εζηθήο βιάβεο πνπ ζα έρεη ππνζηεί, ελφςεη ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

κεηνρηθή ζρέζε κε ηνλ δαλεηνιήπηε, ελψπηνλ πάζεο πνιηηηθήο θαη πνηληθήο Αξρήο θαη Γηθαζηεξίνπ. 
 

ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΙ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ  

 

                                            …………………………….. 
                                                                                                (Τπνγξαθή θαη νινγξάθωο)

 


