
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Αθήνα,  24/11/2022
Αρ. Πρωτ. : 152966

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4738/2020

στην υπ’ αριθμ. 152966 αίτηση του/της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

(καταρτισθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 - 30 Ν. 4738/2020, ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020, «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών»)

Στην Αθήνα σήμερα την  ........... , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, όπως εκπροσωπούνται από τους υπογράφοντες στο παρόν:

με ΑΦΜ 047709259

ΑΦΕΝΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΑΦΜ Αιτούντα Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Διεύθυνση/Έδρα Υπογράφων/ Υπογράφοντες

047709259 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥ 6 , 12131 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Αιτών που υπέβαλε αίτηση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών υπ’ αριθμ 152966 καθώς και οι Συνοφειλέτες ως αυτοί ορίζονται από το άρ. 6 παρ. 1 περίπτωση
ιθ) του Ν. 4738/2020 που υπέγραψαν την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Δεν υπάρχουν στοιχεία.
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ΑΦΕΤΕΡΟΥ:

Οι συναινούντες χρηματοδοτικοί φορείς που υπερψήφισαν και υπογράφουν την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης (εφεξής οι «Συναινούντες Χρηματοδοτικοί Φορείς»):

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΝΑΙΝΟΥΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΑΦΜ Χρηματοδοτικού
Φορέα

Επωνυμία Δικαιούχος της απαίτησης Διεύθυνση/Έδρα Εκπροσώπηση

099755919

doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις
CAIRO No.1 Finance Designated

Activity Company Κύπρου 27 , 18346 , ΠΕΙΡΑΙΑ - -
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ

AΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΠΑ

Όλα τα Παραρτήματα της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης για τη ρύθμιση των επιμέρους υποχρεώσεων του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας σύμβασης και αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 29 του Ν. 4738/2020, η οποία έχει αναπτυχθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (εφεξής η «Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού» ή η «Πλατφόρμα»). Όπου δε αναφέρεται «η Σύμβαση», νοείται μετά των Παραρτημάτων
αυτής (εφεξής τα «Παραρτήματα»). Περαιτέρω, η Σύμβαση συμπληρώνεται από τους γενικούς ή ειδικούς όρους ρύθμισης που δύναται να αναρτά κάθε Χρηματοδοτικός
Φορέας ως Παράρτημα, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 76219/2021, ΦΕΚ Β΄ 2817/2021
(Στάδιο 6, αρ. 1) (εφεξής τα «Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων»). Τα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Σύμβασης Αναδιάρθρωσης.

Από τους όρους της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης δεσμεύονται και οι χρηματοδοτικοί φορείς που καταλαμβάνονται από τα αποτελέσματα της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρα
5 παρ. 2 και 19 του Ν. 4738/20 (εφεξής οι «Καταλαμβανόμενοι Χρηματοδοτικοί Φορείς»), και οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα 4:

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών (εφεξής η «Σύμβαση» ή «Σύμβαση Αναδιάρθρωσης») τα
όσα αποτυπώνονται κατωτέρω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΦΜ Χρηματοδοτικού
Φορέα

Επωνυμία Δικαιούχος της απαίτησης Διεύθυνση/Έδρα Εκπροσώπηση

801215902 Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. SUNRISE II NPL FINANCE DAC
Λεωφόρος Μεσογείων 109-111 ,

11526 , Αθήνα - -
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ

094014201 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86 , 10559 , Αθήνα - -
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
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Οι Καταλαμβανόμενοι Χρηματοδοτικοί Φορείς διατηρούν τη δυνατότητα να συνυπογράφουν την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης, χωρίς να έχουν συναινέσει και να έχουν ψηφίσει
θετικά υπέρ της πρότασης αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκε στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η ως άνω συνυπογραφή της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης γίνεται
αποκλειστικά προς το σκοπό υλοποίησης των όρων της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης στα πληροφοριακά συστήματα του Καταλαμβανόμενου Χρηματοδοτικού Φορέα και
λαμβάνει χώρα με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος, χωρίς να μπορεί να ερμηνευθεί ως οικειοθελής προσχώρηση στη Σύμβαση ή ως παραίτηση από δικαιώματα ή
αξιώσεις που αναγνωρίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Οι Συναινούντες Χρηματοδοτικοί Φορείς και οι Καταλαμβανόμενοι Χρηματοδοτικοί Φορείς στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης καλούνται από κοινού ως οι
«Χρηματοδοτικοί Φορείς».
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2. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν αυτοματοποιημένα κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4738/2020, οι υποχρεώσεις
του Αιτούντος προς το σύνολο των Χρηματοδοτικών Φορέων που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα 5:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Με την υπ’ αριθμ. 152966αίτηση, ο Αιτών αιτήθηκε την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 4738/2020 («Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών»).Η παραπάνω
αίτηση και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα υποβλήθηκαν οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4738/2020. στις 24/11/2022. στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού
Μηχανισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΦΜ Χρηματοδοτικού
Φορέα Επωνυμία

Δικαιούχος της
απαίτησης

Αριθμός σύμβασης
Ταυτότητα Οφειλής

Ποσό οφειλής (εκτός
τόκων υπερημερίας)

Ποσό τόκων
υπερημερίας

Συνολικό ποσό
οφειλής

Νόμισμα στο
οποίο τηρείται η

οφειλή

099755919 doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και
Πιστώσεις

CAIRO No.1
Finance Designated

Activity Company

032000000062640 002694119600551
028

9.533,55 3.649,28 13.182,83 EUR

094014201 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

930000001640827
8

CREDCAR93000016
40827

131,01 0 131,01 EUR

099755919 doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και
Πιστώσεις

CAIRO No.1
Finance Designated

Activity Company

091109609786841 002691109609786
841

8.044,35 8.858,08 16.902,43 EUR

099755919 doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και
Πιστώσεις

CAIRO No.1
Finance Designated

Activity Company

000320000062640 002694119600278
978

31.662,43 8.517,6 40.180,03 EUR

099755919 doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και
Πιστώσεις

CAIRO No.1
Finance Designated

Activity Company

000320000075040 002694119600310
839

9.038,01 4.823,01 13.861,02 EUR

094014201 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

4225828506 IRISLOA422582850
6

4.568,11 11.961,63 16.529,74 EUR

099755919 doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και
Πιστώσεις

CAIRO No.1
Finance Designated

Activity Company

000002068465717 002691109606973
954

18.543,19 23.823,32 42.366,51 EUR

801215902 Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL53032
16

AAL699616175894
9

41.064,62 5.516,02 46.580,64 EUR
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4. Οι συνοφειλέτες του Αιτούντος προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, ως αυτοί ορίζονται από το άρ. 6 παρ. 1 περίπτωση ιθ) του Ν. 4738/2020, οι οποίοι συνυπέβαλαν αίτηση
στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι οι ακόλουθοι:

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 4738/2020.

3. Οι υποχρεώσεις του Αιτούντα προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές αντλήθηκαν αυτοματοποιημένα κατά τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4738/2020  και την με αριθμ.76219 ΕΞ 2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2817) και εντάσσονται στη
σύμβαση αναδιάρθρωσης, απεικονίζονται στα αντίστοιχα παραρτήματα αυτών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.»

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΑΦΜ Συνοφειλέτη Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΑΦΜ Χρηματοδοτικού Φορέα Δικαιούχος της απαίτησης

015230072 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 099755919
CAIRO No.1 Finance Designated Activity

Company

043359553 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ 099755919 EUROBANK S.A.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10.9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 77697/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2896/2021), μόνο οι συνοφειλέτες που υπέγραψαν την παρούσα
Σύμβαση επωφελούνται από την αναδιάρθρωση υποχρεώσεων που συμφωνείται με την παρούσα Σύμβαση. Οι συνοφειλέτες που δεν συνυπογράφουν τη Σύμβαση
συνεχίζουν να ευθύνονται για το συνολικό ποσό για το οποίο είχαν αναλάβει ευθύνη και δεν καταλαμβάνονται από τυχόν ευνοϊκούς όρους της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης.
Συνεπώς, όπου στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης γίνεται ειδικότερη αναφορά στα πρόσωπα που αναφέρονται ως «Συνοφειλέτης», αυτή καταλαμβάνει μόνον εκείνους
από τους συνοφειλέτες που υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση και περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 της παρούσας Σύμβασης. Οι λοιποί συνοφειλέτες που δεν έχουν
υπογράψει τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης συνεχίζουν να ευθύνονται σύμφωνα με την αρχική χρηματοδοτική σύμβαση.

5. Οι οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς, στις οποίες ενέχεται κάθε συνοφειλέτης που υπέβαλε αίτηση και τα στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στον ακόλουθο
Πίνακα 7, είναι οι εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΑΦΜ Συνοφειλέτη
ΑΦΜ Χρηματοδοτικού

Φορέα Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης

Ταυτότητα Οφειλής
Ποσό οφειλής
(εκτός τόκων
υπερημερίας

Ποσό τόκων
υπερημερίας

Συνολικό ποσό
οφειλής

Νόμισμα στο
οποίο

τηρείται η
οφειλή

015230072 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640

00269411960027897
8

31.662,43 8.517,6 € 40,180.03 EUR

015230072 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000650001032952

00269201960596908
6

67.495,28 0,33 € 67,495.61 EUR

043359553 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
200650000241892

00269201960596913
6

78.895,96 0,81 € 78,896.77 CHF

043359553 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000650001032952

00269201960596908
6

67.495,28 0,33 € 67,495.61 EUR

015230072 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609784366

00269110960978436
6

15.751,64 15.624,47 € 31,376.11 EUR

043359553 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

EUROBANK S.A. 002600015008730384
00260001500873038

4
0,08 0 € 0.08 EUR

015230072 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040

00269411960031083
9

9.038,01 4.823,01 € 13,861.02 EUR

043359553 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040

00269411960031083
9

9.038,01 4.823,01 € 13,861.02 EUR

043359553 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640

00269411960027897
8

31.662,43 8.517,6 € 40,180.03 EUR

043359553 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000650000237135

00269201960624483
6

140.733,01 0,37 € 140,733.38 CHF

043359553 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609784366

00269110960978436
6

15.751,64 15.624,47 € 31,376.11 EUR
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΑΦΜ Συνοφειλέτη
ΑΦΜ Χρηματοδοτικού

Φορέα Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης

Ταυτότητα Οφειλής
Ποσό οφειλής
(εκτός τόκων
υπερημερίας

Ποσό τόκων
υπερημερίας

Συνολικό ποσό
οφειλής

Νόμισμα στο
οποίο

τηρείται η
οφειλή

043359553 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640

00269411960055102
8

9.533,55 3.649,28 € 13,182.83 EUR

015230072 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640

00269411960055102
8

9.533,55 3.649,28 € 13,182.83 EUR

043359553 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

EUROBANK S.A. 002600015069638054
00260001506963805

4
0,04 0 € 0.04 EUR

015230072 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000650000237135

00269201960624483
6

140.733,01 0,37 € 140,733.38 CHF

015230072 099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από

Δάνεια και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
200650000241892

00269201960596913
6

78.895,96 0,81 € 78,896.77 CHF

8. Στην παραπάνω δήλωση καθώς και στην αναγνώριση των οφειλών προβαίνει και ο Συνοφειλέτης για τις οφειλές για τις οποίες ευθύνεται, παραιτούμενος του δικαιώματος
να αμφισβητήσει αυτές και να προβάλει οιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση.

7. Ο Αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζει τα άνω ποσά ως νόμιμα, ακριβή και σύμφωνα με τους όρους των  ανωτέρω οικείων συμβάσεων από τις
οποίες απορρέουν καθώς και ότι οφείλει τα ανωτέρω ποσά, πλέον πάσης φύσεως τόκων, εξόδων και συναφών επιβαρύνσεων από την τελευταία ημερομηνία εκτοκισμού πριν
την αποστολή των δεδομένων στην Πλατφόρμα, παραιτούμενος του δικαιώματος να αμφισβητήσει αυτά και να προβάλει οιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση.

6. Ρητά συμφωνείται ότι οι ανωτέρω πίνακες, του παρόντος Κεφαλαίου, απεικονίζουν τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την αίτηση του Αιτούντος για υπαγωγή του στις
διατάξεις των άρθρων 5 – 30 του Ν. 4738/2020, όπως αυτά έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα κατ’ άρθρο 12 του Ν. 4738/2020, και τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και τον υπολογισμό των σχετικών πλειοψηφιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. Η Πρόταση Αναδιάρθρωσης, υπερψηφίστηκε από την κατά νόμον πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών που συγκεντρώνει το απαραίτητο ποσοστό που προβλέπεται
από τον Νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε΄ και στ΄ του Ν. 4738/2020.

1A Η πρόταση που υπερψηφίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείου της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 ή
από το υπολογιστικό εργαλείο της παρ. 2Α του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, κατά περίπτωση.

Στη δεύτερη περίπτωση έχει επιπλέον διασφαλιστεί από το υπολογιστικό εργαλείο της παρ. 2Α του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, ότι η αντιπρόταση που υπερψηφίστηκε δεν
επιφυλάσσει στο Δημόσιο ή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χειρότερη μεταχείριση από ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη, ότι η εφαρμογή της ανωτέρω αντιπρότασης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης του Αιτούντος ή τον καθιστά αξιόχρεο,  ότι ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 και ότι τηρούνται οι πρόσθετοι κανόνες υπό στοιχεία i και ii της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4738/2020.

2. Δεδομένου ότι συντρέχουν, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις του Ν. 4738/2020 αναφορικά με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών,
οι Χρηματοδοτικοί Φορείς προβαίνουν στην κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βιώσιμη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Αιτούντος προς τους
Πιστωτές του, και την διευθέτηση του τρόπου αποπληρωμής αυτών, ως ειδικότερα συμφωνείται με την παρούσα Σύμβαση και τα αναπόσπαστα αυτής Παραρτήματα,
τηρουμένης και της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης των Πιστωτών, με τους όρους που αποτυπώνονται στα κεφάλαια που ακολουθούν.

4. Σύμφωνα με την πρόταση ρύθμισης που υπερψήφισε η πλειοψηφία των Χρηματοδοτικών Φορέων  όπως ορίζεται στα άρθρα 6 παρ. 1 περ. ε’, στ΄ και 14 παρ.1 του Ν.
4738/2020, οι οικείες οφειλές ανά Χρηματοδοτικό Φορέα ρυθμίζονται με τους όρους που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα 8:

3. Εμπράγματες εξασφαλίσεις/ειδικά προνόμια και ενοχικές εξασφαλίσεις/εγγυήσεις  που παρασχέθηκαν από Αιτούντα και Συνοφειλέτη, θα συνεχίσουν να διατηρούνται,
εξασφαλίζοντας στο ακέραιο τις απαιτήσεις του Πιστωτή, όπως αυτές διαμορφώθηκαν δυνάμει της παρούσας σύμβασης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Τις παραπάνω
εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί προς εξασφάλιση των απαιτήσεων από τις ρυθμιζόμενες συμβάσεις αναγνωρίζουν ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης
ως έγκυρες, νόμιμες και ισχυρές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΦΕΙΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΑΦΜ

Χρηματοδοτικού
Φορέα

Δικαιούχος της απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Συνολική Οφειλή Ποσό διαγραφής

Τελικό ποσό
ρύθμισης

Επιτόκιο βάσης
(Euribor

τριμήνου)

Περιθώριο επιτοκίου
Διάρκεια

αποπληρωμής
σε μήνες

099755919 CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company

032000000062640 002694119600551028 € 13,182.83 € 0 € 13,182.83 0% 2,5% 382

094014201 9300000016408278 CREDCAR93000016408
27

€ 131.01 € 104.81 € 26.2 0% 3% 72

099755919 CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company

091109609786841 002691109609786841 € 16,902.43 € 13,521.94 € 3,380.49 0% 3% 240

099755919 CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company

000320000062640 002694119600278978 € 40,180.03 € 0 € 40,180.03 0% 2,5% 420

099755919 CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company

000320000075040 002694119600310839 € 13,861.02 € 6,471.75 € 7,389.27 0% 3% 240

094014201 4225828506 IRISLOA4225828506 € 16,529.74 € 13,223.79 € 3,305.95 0% 3% 72

099755919 CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company

000002068465717 002691109606973954 € 42,366.51 € 9,965.11 € 32,401.4 0% 2,5% 420
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΦΕΙΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΑΦΜ

Χρηματοδοτικού
Φορέα

Δικαιούχος της απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Συνολική Οφειλή Ποσό διαγραφής

Τελικό ποσό
ρύθμισης

Επιτόκιο βάσης
(Euribor

τριμήνου)

Περιθώριο επιτοκίου
Διάρκεια

αποπληρωμής
σε μήνες

801215902 SUNRISE II NPL FINANCE
DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 € 46,580.64 € 37,264.51 € 9,316.13 0% 3% 240

5. Οι Χρηματοδοτικοί Φορείς διατηρούν τη δυνατότητα να προτείνουν και να εφαρμόσουν ανά οφειλή διαφορετικό επιτόκιο βάσης από το Euribor τριμήνου που
αναφέρεται ανωτέρω, όπως ενδεικτικά επιτόκιο Euribor διαφορετικής χρονικής περιόδου (λ.χ, μηνός, εξαμήνου) ή το επιτόκιο Libor. Η εφαρμογή διαφορετικού επιτοκίου
βάσης θα περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων. Εναλλακτικά, η εφαρμογή διαφορετικού επιτοκίου βάσης δύναται να γνωστοποιείται με το
δοσολόγιο ή το ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων (Statement) που θα αποσταλεί από τον Χρηματοδοτικό Φορέα εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας
καταβολής της πρώτης δόσης, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, η κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση διαφορετικού επιτοκίου
βάσης από τον αντίστοιχο Χρηματοδοτικό Φορέα υπερισχύει σε σχέση με το επιτόκιο βάσης που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω Πίνακα 8.

6. Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, ως επιτόκιο Euribor (μηνός, τριμήνου ή εξαμήνου κ.λ.π.) νοείται ο μέσος όρος των επιτοκίων που οι τράπεζες της
Ευρωζώνης, οι οποίες συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού του, προσφέρουν διατραπεζικές καταθέσεις αντίστοιχης διάρκειας, όπως αυτό ανακοινώνεται κάθε
εργάσιμη ημέρα στις 11:00 ώρα Βρυξελλών, μέσω της ιστοσελίδας www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html ή μέσω του πρακτορείου REUTERS  ή άλλου
έγκυρου πρακτορείου ειδήσεων. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, εργάσιμες ημέρες είναι οι ημέρες  λειτουργίας του συστήματος πληρωμών της
Ευρωζώνης (σήμερα TARGET II), που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για τον προσδιορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου [Euribor] λαμβάνεται υπόψη η τιμή του Euribor της περιόδου εκτοκισμού (μηνός, τριμήνου, εξαμήνου κ.λ.π.) για κάθε
επιμέρους οφειλή (εφεξής η «Ονομαστική Περίοδος»), όπως η ανωτέρω περίοδος έχει καθοριστεί στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων ή στα δοσολόγια και
ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων (Statements), τα οποία αποστέλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της Σύμβασης
Αναδιάρθρωσης, θα εφαρμόζεται η τιμή του Euribor, όπως καθορίζεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε Ονομαστικής Περιόδου, ανεξαρτήτως της
περιοδικότητας των δόσεων ή/και λοιπών καταβλητέων δυνάμει της Συμφωνίας και του Παραρτήματος, ποσών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καθοριστεί η αντίστοιχη
τιμή του Euribor κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, συμφωνείται ότι θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία αυτή
καθορίστηκε.

7. Σύμφωνα με την πρόταση ρύθμισης που υπερψήφισε η πλειοψηφία των Χρηματοδοτικών Φορέων  όπως ορίζεται στα άρθρα 6 παρ. 1 περ. ε’, στ΄ και 14 παρ.1 του Ν.
4738/2020, οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται με τους όρους που περιλαμβάνονται στους  ακόλουθους Πίνακες 9α
και 9 β:

ΠΙΝΑΚΑΣ 9α: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο ρυθμιζόμενης

οφειλής
Ποσό διαγραφής/

απαλλαγής
 Ποσό οφειλής προς

ρύθμιση
Πληρωτέος τόκος

Συνολικό ποσό
πληρωμής

€ 99.26 € 0 € 816.8 € 895.82 € 1,811.88 € 1,535.79 € 276.09 € 3.45 € 279.54
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9β: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βασική οφειλή προς
ρύθμιση

Προσαυξήσεις
Συνολική Οφειλή προς

ρύθμιση
Ποσό διαγραφής

Ποσό ρυθμιζόμενης
οφειλής

Πληρωτέος Τόκος
Συνολικό ποσό

πληρωμής

€ 1,577.07 € 2,147.77 € 3,724.84 € 0 € 3,724.84 € 740.9 € 4,465.74

8. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης ρύθμισης την οποία υπερψήφισε η πλειοψηφία των Χρηματοδοτικών Φορέων προβλέπεται διαγραφή ποσού, συμφωνείται ο
περιορισμός της οφειλής μέσω οριστικής διαγραφής θα λάβει χώρα υπό την προϋπόθεση της προηγουμένης προσήκουσας και ολοσχερούς αποπληρωμής του ρυθμιζόμενου
ποσού, ρητώς επιφυλασσόμενων των δικαιωμάτων των Χρηματοδοτικών Φορέων, σύμφωνα με το  άρθρο 26 παρ. 1 εδαφ. β Ν. 4738/2020, να διεκδικήσουν το υπόλοιπο τμήμα
της απαίτησης που υπερβαίνει το ποσό της ρύθμισης από τους μη συμβαλλόμενους συνοφειλέτες ή εγγυητές του Αιτούντος, καθώς και με τη ρητή επιφύλαξη των συμβατικών
και νόμιμων δικαιωμάτων των Χρηματοδοτικών Φορέων που διατηρούν απαιτήσεις, οι οποίες ασφαλίζονται με δικαίωμα επιφύλαξης κυριότητας. Για την αποφυγή
οποιασδήποτε αμφιβολίας, τα ίδια ως άνω δικαιώματα του άρθρου 26 παρ. 1 εδαφ. β΄ Ν. 4738/2020 διατηρούν και οι Καταλαμβανόμενοι Χρηματοδοτικοί Φορείς. Αν η
σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπει διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς
αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο ή το Κ.Ε.Α.Ο.
9. Σε περίπτωση  που ο χρησιμοποιούμενος επιτοκιακός δείκτης για τον προσδιορισμό του επιτοκίου βάσης (Euribor ή Libor) λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο αυτό ισχύει,
για τον υπολογισμό του συνολικού επιτοκίου της ρύθμισης η τιμή αυτού θα εκλαμβάνεται ως μηδενική κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.
10. Ο Αιτών θα ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, για την ημερομηνία της πρώτης καταβολής κάθε δόσης, καθώς και για την περιοδικότητα και τις ημερομηνίες καταβολής των δόσεων
και των τόκων: με Παραρτήματα των Χρηματοδοτικών Φορέων, ή/και τα με το δοσολόγιο ή το ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων (Statement) που θα αποσταλεί από τον
Χρηματοδοτικό Φορέα ανά ρυθμιζόμενη οφειλή, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού, είτε στην τελευταία διεύθυνση
που έχει δηλωθεί από τον Αιτούντα προς Χρηματοδοτικό Φορέα στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής σύμβασης. Με την ίδια ενημέρωση θα γνωστοποιηθεί στον αιτούντα τον
αριθμό του λογαριασμού ή των λογαριασμών που θα τηρούνται για την παρακολούθηση των ρυθμιζόμενων οφειλών. Η ανωτέρω ενημέρωση θα σταλεί το αργότερο εντός του
μήνα που προηγείται της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης.
11. Με τα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων ή, εναλλακτικά, με τα δοσολόγια που θα αποσταλούν σύμφωνα με την παράγραφο 10 ανωτέρω, οι Χρηματοδοτικοί Φορείς
διατηρούν επιπλέον τη δυνατότητα να  να μειώσουν το επιτόκιο ρύθμισης στις εντός ρύθμισης οφειλές, με αντίστοιχη μείωση της διαγραφής επί του κεφαλαίου.

12. Οι όροι που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων, καθώς και στα δοσολόγια ή τα ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων (Statements) αναφορικά με
την περιοδικότητα και τις ημερομηνίες καταβολής των δόσεων (σύμφωνα με την παραγράφο 10) ή αναφορικά με τη μείωση του επιτοκίου και του ποσού της διαγραφής
(σύμφωνα με την παράγραφο 11) υπερισχύουν σε σχέση με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση Αναδιάρθρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται
αμετάβλητο το ετησίως καταβαλλόμενο ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ενδεικτικά δοσολόγια που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Σύμβασης. Για την
αποφυγή αμφιβολίας, ρητά συμφωνείται ότι δεν θεωρούνται ως μεταβολή του ετησίως καταβαλλόμενου ποσού οι μεταβολές που επέρχονται λόγω διακυμάνσεων του
κυμαινόμενου επιτοκίου, της επιβάρυνσης των δόσεων με την εισφορά του Ν. 128/1975 ή λόγω της κεφαλαιοποίησης τυχόν τόκων, εξόδων, ασφαλίστρων ή άλλων συμβατικών
επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ.
13. Οι δόσεις που είναι καταβλητέες δυνάμει της παρούσας προς αποπληρωμή των οφειλών στους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς θα επιβαρύνονται επιπλέον με την
αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/1975, όπως αυτή εκάστοτε προβλέπεται από τον παραπάνω Νόμο και την οικεία χρηματοδοτική σύμβαση, καθώς και με κάθε άλλο φόρο,
εισφορά, τέλος κλπ. τυχόν επιβληθεί στο μέλλον, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση έκαστης οφειλής. Τα εν λόγω ποσά θα συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών
Φορέων ή στα δοσολόγια ή στα ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων (Statements) που θα αποσταλούν σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου.
14. Με την τελευταία δόση της περιόδου αποπληρωμής θα εξοφλείται το σύνολο του ανεξόφλητου χρεωστικού υπολοίπου της οφειλής για κεφάλαιο, πάσης φύσεως τόκους και
τυχόν έξοδα.
15. Τυχόν τόκοι και έξοδα που προέκυψαν μετά από την αποστολή των ποσών των οφειλών στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού και μέχρι την υλοποίηση της
Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, προστίθενται στο ρυθμιζόμενο ποσό και κεφαλαιοποιούνται. Συνεπώς, τα σχετικά ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στο ενδεικτικό δοσολόγιο του
Παραρτήματος Ενδεικτικού Δοσολογίου, αλλά περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων ή στα δοσολόγια ή ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων (Statements)
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου.
16. Εφόσον οι ρυθμιζόμενες κατά την παρούσα σύμβαση οφειλές εξασφαλίζονται επί ακινήτου, ο Αιτών ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς υποχρεούται να προβαίνει
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διατηρείται ασφαλισμένο το προσημειωμένο/ενυπόθηκο, υπέρ οποιουδήποτε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικού Φορέα, ακίνητο,
με δικά του έξοδα, τουλάχιστον κατά των κινδύνων πυρκαγιάς και σεισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της αναδιάρθρωσης της ασφαλιζόμενης  οφειλής, μέχρι την εξόφλησή
της, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία της αποδοχής του πρώτου κατά σειρά εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Χρηματοδοτικού Φορέα, για ποσό το οποίο δεν δύναται να
είναι κατώτερο της ασφαλιστικής του αξίας, όπως αυτή έχει ορισθεί από αυτόν. Επίσης υποχρεούται όπως προβαίνει, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν τη λήξη του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε ανανέωση αυτού και όπως παραδίδει τα έγγραφα της ανανέωσης αυτής στον πρώτο κατά σειρά εμπραγμάτως εξασφαλισμένο χρηματοδοτικό
φορέα.
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17. Ο Αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον  πρώτο κατά σειρά εμπραγμάτως ασφαλισμένο Χρηματοδοτικό Φορέα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα
έχουν ρητά περιληφθεί οι ακόλουθες διατάξεις: (α) δήλωση της ασφαλιστικής εταιρίας, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζει ρητά στους Χρηματοδοτικούς Φορείς η ιδιότητά
τους ως προσημειούχων/ενυπόθηκων  δανειστών  και υποχρεώνεται η ασφαλιστική εταιρία να καταβάλλει απευθείας σε αυτούς κατά τη σειρά της εγγραφής της εξασφάλισης
εκάστου  την όποια ασφαλιστική αποζημίωση, αμέσως μόλις επέλθει ο κίνδυνος έναντι του οποίου έγινε η ασφάλιση και (β) υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας να ειδοποιεί
τον πρώτο κατά σειρά εμπραγμάτως ασφαλισμένο Χρηματοδοτικό Φορέα σε οποιαδήποτε περίπτωση μη ανανέωσης της ασφάλισης  δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της ή
για την τυχόν πρόθεση του Οφειλέτη ή του συνοφειλέτη ή του τρίτου εμπραγμάτως μόνον ευθυνομένου να μεταβάλλει μερικά ή ολικά τους όρους της ασφάλισης.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και επί κινητού, εάν το ζητήσει ο Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας υπέρ του οποίου έχει συσταθεί η εξασφάλιση.
18. Εάν ο Οφειλέτης παραλείψει να ασφαλίσει το ακίνητο κατά τα παραπάνω και να διατηρεί αυτό ασφαλισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης
και μέχρι την εξόφληση της οφειλής οποιοσδήποτε  εμπραγμάτως ασφαλισμένος Χρηματοδοτικός Φορέας έχει το δικαίωμα  είτε να ασφαλίσει ο ίδιος το ακίνητο και να χρεώσει
τα ασφάλιστρα στον λογαριασμό αναδιάρθρωσης της ασφαλιζόμενης απαίτησης, το ποσό των οποίων εκτοκίζεται από την χρέωση με το ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας μέχρι
την εξόφλησή του, λαμβάνοντας από την ασφαλιστική εταιρία τις Δηλώσεις υπό άνω 17  (α, β), είτε να καταγγείλει την παρούσα, λόγω παράλειψης της προβλεπόμενης ανωτέρω
υποχρέωσης του αιτούντος που συνιστά λόγο καταγγελίας, για οποιονδήποτε από τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους χρηματοδοτικούς φορείς, σύμφωνα με την παρ.  16 του
Κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας.
19. Ο Οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως έκαστο των Χρηματοδοτικών Φορέων, υπέρ των οποίων έχει συσταθεί το εμπράγματο βάρος, σε κάθε
περίπτωση επέλευσης κάποιου από τους ασφαλιστικούς κινδύνους, καθώς και για οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισχύ του ασφαλιστηρίου, όπως
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την, παρά τον νόμο ή/και καθ’ υπέρβαση των οριζόμενων στο ασφαλιστήριο, αλλαγή χρήσης του ασφαλιζόμενου ακινήτου, τυχόν μετατροπές
στο κτίσμα κλπ.5. Σε περίπτωση που οι Χρηματοδοτικοί Φορείς κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, εκτιμήσουν ότι μεταβλήθηκε η αξία του ακινήτου,
βάσει των συνθηκών της αγοράς, ενημερώνουν τον Οφειλέτη σχετικά τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης της ασφάλισης, υποδεικνύοντας τη νέα
ασφαλιζόμενη αξία, για την οποία θα πρέπει να ασφαλισθεί το ακίνητο. Σε περίπτωση μη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην νέα αξία, εφαρμόζονται αναλογικά
οι διατάξεις της παρ. 18 ανωτέρω.
20. Εξαιρούνται από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης τυχόν οφειλές για τις οποίες έτερος Συνοφειλέτης έχει καταρτίσει σύμβαση ρύθμισης, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών του Ν.4738/2020, εντός των τελευταίων ενενήντα ημερών (90) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης, εξαιρούνται από τη Σύμβαση
Αναδιάρθρωσης τυχόν οφειλές για της οποίες έτερος Συνοφειλέτης έχει καταρτίσει σύμβαση ρύθμισης, μέσω του ως άνω νόμου για τις οποίες δεν υπάρχει καθυστέρηση
οποιουδήποτε ποσού μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών.

21.  Ρητά συμφωνείται ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο το επιτόκιο EURIBOR ή το επιτόκιο LIBOR καταργηθεί, οι Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικοί Φορείς θα προχωρήσουν στην
αντικατάστασή του με το νέο επιτόκιο βάσης ή επιτοκιακό δείκτη που θα προκριθεί είτε θεσμικά, άμεσα ή έμμεσα, από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο,  είτε από την πρακτική των
πιστωτικών ιδρυμάτων. Εάν σε αντικατάσταση του επιτοκίου EURIBOR ή LIBOR προκριθούν, κατά τα προαναφερθέντα, περισσότερα του ενός επιτόκια βάσης ή επιτοκιακοί
δείκτες, κάθε Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας δικαιούται να επιλέξει ποιο από τα προαναφερθέντα θα εφαρμόσει είτε για το σύνολο των απαιτήσεών του ή για κάθε μία
χωριστά.
Κάθε Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας θα μεριμνήσει για την εφαρμογή του επιτοκίου βάσης ή του επιτοκιακού δείκτη που θα επιλέξει στο ύψος ή με τον τρόπο που θα
συνεπάγεται, στο μέτρο του δυνατού, τη διατήρηση των προς καταβολή δόσεων εγγύτερα προς στο ύψος που θα έχουν διαμορφωθεί τη χρονική στιγμή της αντικατάστασης.
Ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 9 ανωτέρω συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την αντικατάσταση, προσαρμοζόμενες ανάλογα.
Οι Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικοί Φορείς ενημερώνουν τον Οφειλέτη και τους Συνοφειλέτες για το νέο επιτόκιο και τον τρόπο διαμόρφωσής του, όπως και για το ποσό των προς
καταβολή δόσεων κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 10 ανωτέρω.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που το EURIBOR ή το LIBOR, αντί να καταργηθεί ρητά, αδρανοποιηθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η  διαγραφή οφειλών που τυχόν συμφωνείται στο Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης αποκλειστικά υπέρ του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη  τελεί  υπό την
αναβλητική αίρεση ότι ο Αιτών ή/και ο Συνοφειλέτης θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής και θα εξοφλήσει νομίμως και
προσηκόντως τα οφειλόμενα ποσά, κατά τα συμφωνηθέντα με την παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης ή/και των Παραρτημάτων της,
καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, οι απαιτήσεις για τις οποίες συμφωνήθηκε η διαγραφή, αναβιώνουν στο ύψος που είχαν κατά τη σύναψη της
Σύμβασης αναδιάρθρωσης μετά των τυχόν πάσης φύσεως τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων και εξόδων μέχρις εξοφλήσεως κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη
Σύμβαση, αφαιρουμένων των ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ρύθμισης και οι αναβιωθείσες κατά τα παραπάνω απαιτήσεις, καθίστανται
στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές και κάθε Πιστώτρια δικαιούται να προβεί και γι΄ αυτές σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή τους.
2. Τα δοσολόγια που ενσωματώνονται στο Παράρτημα Ενδεικτικού Δοσολογίου της Σύμβασης είναι ενδεικτικά, παρατίθενται αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης του
Αιτούντος και του Συνοφειλέτη και έχουν διαμορφωθεί με βάση το ύψος του κυμαινόμενου επιτοκίου και του οφειλόμενου ποσού κατά την ημερομηνία εκπόνησης της
πρότασης αναδιάρθρωσης. Τα δοσολόγια ή τα ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων (Statements) που θα αποσταλούν από τους Χρηματοδοτικούς Φορείς σύμφωνα με την παρ. 10
του Κεφαλαίου ΙΙ ενδέχεται να διαφοροποιούνται σε σχέση με το ενδεικτικό δοσολόγιο με βάση μεταγενέστερες διακυμάνσεις του επιτοκίου ή μεταγενέστερες μεταβολές του
χρεωστικού υπολοίπου λόγω εκτοκισμών, χρέωσης εξόδων, χρέωσης ασφαλίστρων σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Κεφαλαίου ΙΙ, της επιβάρυνσης των δόσεων με την
εισφορά του Ν. 128/75, ή εξαιτίας  καθώς και της περιοδικότητας των καταβολών. Κάθε νεότερο χρονολογικά δοσολόγιο αντικαθιστά το προηγούμενό του.
3. Το ύψος του συμφωνηθέντος περιθωρίου επιτοκίου για κάθε επιμέρους οφειλή θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
4. Οι τόκοι υπολογίζονται όπως ορίζονται στις οικείες συμβάσεις εκτός εάν ειδικώς προβλέπεται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων, στα δοσολόγια ή στα
ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων διαφορετικός τρόπος υπολογισμού για κάθε οφειλή.
5. Όρος Παραρτήματος (γενικοί, ειδικοί όροι) Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικού Φορέα υπερισχύει ως προς τον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα, του
αντιστοίχου όρου της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης ως ειδικότερος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του Κεφαλαίου ΙΙ.
6. Ο Αιτών δηλώνει και εγγυάται προς τους Πιστωτές τα ακόλουθα: (α) ότι ο αιτών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, συγκεντρώνει της νόμιμες προϋποθέσεις για την
υπαγωγή του στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με το Ν. 4738/2020 και έχει συνυποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων, (β) ότι οι υπό (α)
νόμιμες προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν και κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
7. Έκαστος των αφενός συμβαλλομένων (Αιτών, Συνοφειλέτης) δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι αληθή και έχει συνυποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων.
8. Αν ο Αιτών ή/και ο Συνοφειλέτης είναι νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι έχουν αναρτήσει στην Πλατφόρμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της
οφειλέτριας Εταιρείας, η οποία ενέκρινε τους όρους της παρούσας Σύμβασης και αποφάσισε την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την υπαγωγή της Εταιρείας/
του στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και χορήγησε την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον υπογράφοντα την παρούσα να την εκπροσωπεί και
να υπογράψει για λογαριασμό της. Η ιδιότητα ενός ή περισσότερων χρηματοδοτικών φορέων ως εκπροσώπου ομολογιούχων ή δανειστών σε κοινοπρακτική μορφή δανεισμού
προκύπτει από τα στοιχεία της οφειλής άνευ χρείας ρητής αναφοράς της ιδιότητάς τους.

9. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης δηλώνουν ότι θα παραιτηθούν (ή αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραιτηθούν) από τυχόν εκκρεμή ένδικα βοηθήματα και μέσα που βάλλουν
κατά των απαιτήσεων που ρυθμίζονται με την παρούσα με νόμιμο δικονομικό τρόπο, εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης αλλά και κάθε ενδίκου μέσου εν
γένει. Επίσης, ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης με την παρούσα ανακαλούν τυχόν εξώδικη δήλωση που εκκρεμεί κατά οιουδήποτε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικού Φορέα και αφορά
στις ρυθμιζόμενες δια του παρόντος οφειλές και συλλήβδην όλους τους εκεί περιεχόμενους ισχυρισμούς και δηλώνουν ότι τέτοια τυχόν εξώδικη δήλωση ουδεμία επάγεται
έννομη συνέπεια. Αθέτηση των ανωτέρω συνεπάγεται τα προβλεπόμενα στην παρ. 16 περ. στ'  του παρόντος Κεφαλαίου.
10. Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα και αυτή δημοσιευθεί μετά την κατάρτιση της παρούσας
ο εν λόγω Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας θα την επιδίδει προς γνώση και οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα ενεχόμενοι δεσμεύονται ότι δεν θα ασκήσουν ανακοπή κατά
αυτής.
11. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν με τους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς, παρέχοντας προς αυτούς κάθε αναγκαία
συνδρομή για την εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης και χορηγώντας απεριόριστη πρόσβαση σε έγγραφα και λοιπά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους και
σχετίζονται με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4738/2020, εφόσον υποβληθεί αίτημα χορήγησής τους από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα.
Συνομολογείται ρητά ότι έκαστος εκ των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων δικαιούται να ζητεί την επίδειξη αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσει την
τήρηση των συμφωνηθέντων και ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης αναλαμβάνει/ουν  την υποχρέωση να του παρέχει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τα στοιχεία αυτά.
12. Με τη Σύμβαση ρητά συνομολογείται ότι δεν επέρχεται ανανέωση των κατά τα ανωτέρω αναγνωρισθεισών οφειλών του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη έναντι των
Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων, αλλά συμφωνείται ρητώς ότι αυτή αποσκοπεί στη ρύθμιση των ανωτέρω οφειλών και στη διευκόλυνση αποπληρωμής αυτών στο
πλαίσιο της διαδικασίας του Ν. 4738/2020. Συνακόλουθα, συνομολογείται ρητώς ότι οι μέχρι σήμερα ασφαλίζουσες τις ανωτέρω απαιτήσεις προσωπικές και εμπράγματες
ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί από τους ανωτέρω υπέρ των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων παραμένουν ισχυρές και διατηρούνται ακέραιες οι εξασφαλίσεις των
απαιτήσεων αυτών, ως αυτές διαμορφώνονται με τη Σύμβαση ή σε περίπτωση καταγγελίας της, ως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την τυχόν αναβίωση, μέχρι την πλήρη
εξόφλησή τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως συμφωνείται ρητά ότι, ακόμα και αν ήθελε για οποιοδήποτε λόγο θεωρηθεί ότι η Σύμβαση ενέχει ανανεωτικό χαρακτήρα, οι πάσης
φύσεως, υφιστάμενες σήμερα, προσωπικές και εμπράγματες ασφάλειες διατηρούνται σε εξασφάλιση των απαιτήσεων για τις οποίες έχουν παρασχεθεί, ως αυτές
διαμορφώνονται με τη Σύμβαση ή σε περίπτωση καταγγελίας της, ως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την τυχόν αναβίωση, ενώ επιπλέον ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης παρέχουν τη
ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους διά της παρούσας για τη διατήρηση ισχυρών των παρασχεθεισών από αυτούς ασφαλειών και εγγυήσεων προς εξασφάλιση των
απαιτήσεων που εξασφαλίζει κάθε μια εξ' αυτών.
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13. Σε περίπτωση πλειστηριασμού των ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Αιτούντος ή του Συνοφειλέτη με επίσπευση τρίτου ή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα
Χρηματοδοτικού Φορέα, οι Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικοί Φορείς διατηρούν το δικαίωμά τους να αναγγελθούν για το σύνολο των απαιτήσεών τους, όπως ρυθμίζονται με την
παρούσα Σύμβαση, μετά των τυχόν προνομίων τους, ανεξαρτήτως της τήρησης των όρων της Σύμβασης, μη αποκλειομένου του δικαιώματος οποιουδήποτε Συμμετέχοντα
Χρηματοδοτικού Φορέα  να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην παρούσα.
14. Οι καταλαμβανόμενοι Πιστωτές, λαμβάνουν στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης ίσα ή υψηλότερα χρηματικά ποσά από αυτά που θα εισέπρατταν σε περίπτωση
αναγκαστικής ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Αιτούντος και των συνοφειλέτων και δεν θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή, στην οποία θα
βρίσκονταν, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
15. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε δόσεως κεφαλαίου ή μέρους της ή τόκων και εξόδων των οφειλών ή ασφαλίστρων προς τους Συμμετέχοντες
Χρηματοδοτικούς Φορείς πέραν των καθοριζόμενων στη Σύμβαση, στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων, στα δοσολόγια και τα ειδοποιητήρια πληρωμής (Statements)
της παραγράφου 10 του Κεφαλαίου ΙΙ, όλες εκ των οποίων συμφωνούνται ως δήλη ημέρα, ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης καθίστανται αυτοδικαίως υπερήμεροι, χωρίς ουδεμία
όχληση με μόνη προϋπόθεση την πάροδο της κατά τα ανωτέρω συμφωνηθείσας δήλης ημέρας και ως εκ τούτου θα οφείλουν να καταβάλουν προς την αντίστοιχη Πιστώτρια τον
αναλογούντα κατά νόμο τόκο υπερημερίας, υπολογιζόμενο από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης έως την ημέρα αποπληρωμής αυτού του ποσού. Με την επιφύλαξη τυχόν
ειδικότερων συμφωνιών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης,  ρητώς συμφωνείται ότι: (α) σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης, το επιτόκιο
υπερημερίας είναι το ανώτατο τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, που εφαρμόζεται στις τραπεζικές συναλλαγές, αυτού εφαρμοζόμενου για το ποσό και το διάστημα
καθυστέρησης κάθε οφειλής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και (β) οι οφειλόμενοι σε καθυστέρηση τόκοι τοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και μέχρι την
ολοσχερή εξόφλησή τους με το ίδιο επιτόκιο  υπερημερίας και θα ανατοκίζονται ανά εξάμηνο.

16. Η Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλής, μπορεί να καταγγελθεί  από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα, συναινούντα ή μη, κατά το μέρος που τον αφορά,
εάν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
(α) Ο Αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις καταβολές που προβλέπονται στη Σύμβαση αναδιάρθρωσης, προς τον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα που
ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας, με συνέπεια είτε το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία του ισόποσου τριών (3) μηνιαίων δόσεων, ή την αξία
τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλομένου ποσού προς τον ως άνω Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα, είτε σε περίπτωση μεγαλύτερης περιοδικότητας των
δόσεων (ήτοι τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων, κ.λπ.) να έχει επέλθει ληξιπροθεσμία 90 ημερών έστω και μιας δόσης, σύμφωνα με την επιτευχθείσα ρύθμιση.
(β) Η σύμβαση ρύθμισης αποδειχθεί ότι βασίστηκε, άμεσα ή έμμεσα, σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ο Αιτών ή / και Συνοφειλέτες του καθώς και μέλη της οικογένειάς του.
(γ) Αν υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του Αιτούντος ή/και Συνοφειλέτη ή αν υποβληθεί δήλωση του Αιτούντος ή/και Συνοφειλέτη ότι αναστέλλει της πληρωμές του ή
επισπεύδεται εκτέλεση κατά περιουσιακών του Αιτούντος ή/και Συνοφειλέτη ή επίκειται η λήψη δικαστικών μέτρων κατά του Αιτούντος ή/και Συνοφειλέτη στο πλαίσιο
οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας.
(δ) Η σύμβαση ρύθμισης καταγγελθεί από άλλο Συμμετέχοντα Πιστωτή.
(ε) Επήλθε σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Αιτούντος ή του Συνοφειλέτη, όπως προκύπτει – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- από την επίσπευση μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, έκδοση διαταγών πληρωμής, σφράγιση επιταγών, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών ή πληρωμή ενέγγυων
πιστώσεων.
(στ)  Η μη προσήκουσα παραίτηση του Αιτούντος ή / και του Συνοφειλέτη από την άσκηση ένδικου μέσου ή βοηθήματος.
17. Στα Παραρτήματα, δοσολόγια, ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων δύνανται να προβλέπονται και άλλοι λόγοι καταγγελίας.
18. Καταγγελία της ρύθμισης από Συμμετέχοντα Πιστωτή συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης ως προς τον Πιστωτή αυτόν. Η απώλεια της ρύθμισης προς οποιονδήποτε
Συμμετέχοντα Πιστωτή συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων του Πιστωτή αυτού στο ύψος που είχαν κατά τη σύναψη της σύμβασης ρύθμισης, αφαιρουμένων των ποσών
που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης, και τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι κάθε μορφής εξασφαλίσεις που
χορηγήθηκαν τόσο πριν από την κατάρτιση όσο και  κατά την παρούσα Σύμβαση Αναδιάρθρωσης. Η απώλεια της ρύθμισης ως προς ένα Συμμετέχοντα Πιστωτή δεν ασκεί
επίδραση στη νομική θέση των λοιπών Συμμετεχόντων Πιστωτών, με την επιφύλαξη της άνω υπό 16(δ) πρόβλεψης.
19. Ο καταγγέλλων Συμμετέχων Χρηματοδοτικός Φορέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει την καταγγελία του στους Λοιπούς Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς, μέσω
ανάρτησης στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού, που πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοσή της στον Αιτούντα.

20. Συμφωνείται ρητά και αναγνωρίζεται από τον Αιτούντα και τον Συνοφειλέτη ότι τα εκδιδόμενα από κάθε Συμμετέχοντα Χρηματοδοτικό Φορέα αντίγραφα ή αποσπάσματα
από τα βιβλία που τηρούν που εμφανίζουν την κίνηση κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ενήμερου ή καθυστερήσεων) από το άνοιγμά του και εντεύθεν ή από την οποιαδήποτε
αναγνώριση του υπολοίπου από τον Αιτούντα και από την δια της Σύμβασης γενομένη αναγνώριση των οφειλών εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Αιτούντα και Συνοφειλέτη  και
εντεύθεν αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης. Συμφωνείται ρητά, ότι την ίδια
αποδεικτική δύναμη έχει και το απόσπασμα του λογαριασμού τάξεως (επιτρεπτώς τηρουμένου κατά τις προβλέψεις του ν. 4308/2014) ή και της αντίστοιχης κατάστασης, όπου
εμφανίζονται οι απαιτήσεις των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων, από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των τόκων (ανατοκιζόμενων ανά εξάμηνο), σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 4261/2014 ως σήμερα ισχύει, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης.

Τα ανωτέρω αντίγραφα ή αποσπάσματα, συνομολογείται ότι θα εξάγονται, είτε σαν φωτοαντίγραφα, είτε κατ’ ακριβή αντιγραφή των τυχόν τηρουμένων χειρόγραφων καρτελών,
είτε θα αναπαράγονται με την ηλεκτρονική (μηχανογραφική) μέθοδο κατ’ αποτύπωση των στοιχείων (δεδομένων) του ηλεκτρονικού υπολογιστή των Χρηματοδοτικών Φορέων,
είτε με κάθε άλλο τρόπο τηρούνται αυτά κατά το Λογιστικό Σύστημα των Χρηματοδοτικών Φορέων και τη σχετική με τις οικείες συναλλαγές τραπεζική πρακτική.
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21. Στο πλαίσιο και για την παρακολούθηση της παρούσας Σύμβασης, οι Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικοί Φορείς δικαιούνται να έχουν στα βιβλία που τηρούν κατά την κρίση
τους έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, στους οποίους θα καταχωρούνται οι οφειλές οι πάσης φύσεως τόκοι αυτών, τα έξοδα των και οι λοιπές επιβαρύνσεις,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων και οι εκάστοτε καταβολές εκ μέρους του Αιτούντος.
22. Όλες οι πληρωμές του Αιτούντος προς τους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς με βάση την παρούσα θα γίνονται ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε έκπτωση λόγω
συμψηφισμού ή επίσχεσης εξαιτίας τυχόν ανταπαίτησης. Ο Αιτών ρητά παραιτείται από κάθε δικαίωμα συμψηφισμού ή επίσχεσης έναντι των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών
Φορέων.

23. Η ρύθμιση οφειλής σε ξένο νόμισμα (συνάλλαγμα) κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5-30 του Ν.4738/2020 και της παρούσας, δεν συνεπάγεται τη μετατροπή του νομίσματος της
οφειλής σε Ευρώ. Τυχόν μετατροπές σε Ευρώ που γίνονται αυτοματοποιημένα μέσω της Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά για τους
σκοπούς προσδιορισμού των όρων της ρύθμισης και υπολογισμού των πλειοψηφιών στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, χωρίς να συνεπάγονται
μετατροπή ή να μπορούν να ερμηνευθούν ως μετατροπή του νομίσματος της οφειλής που έχει συμφωνηθεί στην οικεία χρηματοδοτική σύμβαση. Ο Χρηματοδοτικός Φορέας
δικαιούται κατά την κρίση του είτε να προτείνει τη μετατροπή του νομίσματος της οφειλής σε Ευρώ, είτε να αποδεχθεί σχετικό αίτημα του Αιτούντος, οπότε καθορίζει την
ημερομηνία της μετατροπής και την ισοτιμία με βάση την οποία αυτή θα πραγματοποιηθεί, στο οικείο Παράρτημα (γενικοί, ειδικοί όροι) που διέπει τη ρύθμιση της
συγκεκριμένης οφειλής.
24. Ο Συνοφειλέτης  συναινεί στα ανωτέρω και δηλώνει ότι ευθύνεται  για την εξόφληση των ρυθμιζόμενων με την παρούσα οφειλών ανεξάρτητα από το νομότυπο της
υποχρέωσης που ανέλαβε ο Αιτών, ιδιαίτερα δε ανεξάρτητα από τυχόν ελαττώματα που αφορούν στην εκπροσώπηση του Αιτούντος.
25. Συνοφειλέτες που δεν συμβάλλονται στην παρούσα συνεχίζουν να ευθύνονται έναντι των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών φορέων για το συνολικό ποσό για το οποίο είχαν
αναλάβει ευθύνη και δεν καταλαμβάνονται από τυχόν ευνοϊκούς όρους της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης.
26. Ρητά συνομολογείται ότι η γενόμενη με την παρούσα αναγνώριση οφειλής στην οποία προέβησαν ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης παραμένει ισχυρή ανεξάρτητα από την καθ΄
οιονδήποτε τρόπο ανατροπή της παρούσας ρύθμισης.

27. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης δύναται να διορίζουν σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 4 ΚπολΔ αντίκλητό τους προς τον οποίο θα γίνεται νόμιμα η επίδοση όλων των εξωδίκων
ή δικαστικών εγγράφων, που έχουν σχέση με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης ρητώς της καταγγελίας της κατά τα ανωτέρω. Η επίδοση στον αντίκλητο είναι δυνητική.

28. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν με έγγραφο προς τους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς κάθε μεταβολή της δηλουμένης με την
παρούσα έδρας της επιχείρησής τους ή/και της διεύθυνσης κατοικίας τους, μέχρι δε τη γνωστοποίηση αυτή οι Χρηματοδοτικοί Φορείς κοινοποιούν νομίμως και εγκύρως
οποιοδήποτε έγγραφο ή/και δικόγραφο στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παρούσα.
29.  Όλα τα αιτήματα και γνωστοποιήσεις του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη προς τους Συμμετέχοντες Χρηματοδοτικούς Φορείς θα γίνονται μόνον εγγράφως.
30. Ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης δηλώνουν ότι παρασχέθηκαν οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν εκ μέρους τους  και ότι από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του Ν.
4738/2020 μέχρι την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης τηρήθηκαν οι προθεσμίες και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον ως άνω νόμο και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις. Περαιτέρω, ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης δηλώνουν ότι ανέγνωσαν όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης
Αναδιάρθρωσης, μετά των αναπόσπαστων αυτής Παραρτημάτων και ότι κατανοούν επακριβώς το ουσιαστικό περιεχόμενο και τις έννομες συνέπειες αυτών, τη δεσμευτικότητα
των οποίων (όρων) αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
31. Η παροχή συγκατάθεσης ή άδειας προς τον Αιτούντα και τον Συνοφειλέτη να πράξουν ή να παραλείψουν κάτι κατά παρέκκλιση όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα,
καθώς και η επίδειξη ανοχής εκ μέρους των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβληθούν κατ’ αυτών, ούτε να θεμελιώσουν
δικαίωμα του Αιτούντος και του Συνοφειλέτη για το μέλλον ή να ερμηνευθούν ως παραίτηση των Συμμετεχόντων Χρηματοδοτικών Φορέων από οποιοδήποτε δικαίωμά τους.
32. Τα Παραρτήματα της Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, όπου δε αναφέρεται «η Σύμβαση», νοείται μετά των Παραρτημάτων αυτής. Με την παρούσα Σύμβαση
ρητά συμφωνείται ότι οι περιλαμβανόμενοι στα παραρτήματα όροι υπερισχύουν των όρων που προβλέπονται στην παρούσα.
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απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 1 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 2 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 3 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 4 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 5 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 6 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 7 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 8 12 € 224.98 / € 18.75
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 9 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 10 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 11 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 12 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 13 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 14 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 15 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 16 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 17 12 € 224.98 / € 18.75
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 18 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 19 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
091109609786841 002691109609786841 20 12 € 224.98 / € 18.75

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 1 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 2 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 3 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 4 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 5 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 6 12 € 491.77 / € 40.98
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 7 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 8 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 9 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 10 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 11 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 12 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 13 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 14 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 15 12 € 491.77 / € 40.98
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 16 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 17 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 18 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 19 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000075040 002694119600310839 20 12 € 491.77 / € 40.98

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 1 12 € 828.68 / € 69.06

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 2 12 € 828.68 / € 69.06

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 3 12 € 828.68 / € 69.06

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 4 12 € 828.68 / € 69.06
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 5 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 6 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 7 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 8 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 9 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 10 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 11 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 12 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 13 12

€ 1,253.07 / €
104.42
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 14 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 15 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 16 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 17 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 18 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 19 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 20 12

€ 1,253.07 / €
104.42

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 21 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 22 12

€ 1,886.73 / €
157.23
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής
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αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 23 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 24 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 25 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 26 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 27 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 28 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 29 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 30 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 31 12

€ 1,886.73 / €
157.23
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 32 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 33 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 34 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000002068465717 002691109606973954 35 12

€ 1,886.73 / €
157.23

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 1 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 2 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 3 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 4 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 5 12 € 600.94 / € 50.08
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 6 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 7 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 8 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 9 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 10 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 11 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 12 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 13 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 14 12 € 600.94 / € 50.08
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 15 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 16 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 17 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 18 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 19 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 20 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 21 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 22 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 23 12 € 600.94 / € 50.08
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 24 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 25 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 26 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 27 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 28 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 29 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 30 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 31 12 € 600.94 / € 50.08

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
032000000062640 002694119600551028 32 10 € 500.79 / € 50.08
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 1 12

€ 1,206.59 / €
100.55

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 2 12

€ 1,206.59 / €
100.55

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 3 12

€ 1,206.59 / €
100.55

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 4 12

€ 1,206.59 / €
100.55

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 5 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 6 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 7 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 8 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 9 12

€ 1,824.5 / €
152.04
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 10 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 11 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 12 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 13 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 14 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 15 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 16 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 17 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 18 12

€ 1,824.5 / €
152.04
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα

Επωνυμία
Δικαιούχος της

απαίτησης
Αριθμός σύμβασης Ταυτότητα Οφειλής Έτος αποπληρωμής

Μήνες εντός έτους
αποπληρωμής

Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 19 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 20 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 21 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 22 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 23 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 24 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 25 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 26 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 27 12

€ 1,824.5 / €
152.04
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ΑΦΜ
Χρηματοδοτικού Φορέα
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Μήνες εντός έτους
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Ετήσιο/μηνιαίο
ποσό

αποπληρωμής

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 28 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 29 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 30 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 31 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 32 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 33 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 34 12

€ 1,824.5 / €
152.04

099755919

doValue Greece
Ανώνυμη Εταιρεία

Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια

και Πιστώσεις

CAIRO No.1 Finance
Designated Activity

Company
000320000062640 002694119600278978 35 12

€ 1,824.5 / €
152.04

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
4225828506 IRISLOA4225828506 1 12 € 602.75 / € 50.23

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
4225828506 IRISLOA4225828506 2 12 € 602.75 / € 50.23

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
4225828506 IRISLOA4225828506 3 12 € 602.75 / € 50.23
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094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
4225828506 IRISLOA4225828506 4 12 € 602.75 / € 50.23

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
4225828506 IRISLOA4225828506 5 12 € 602.75 / € 50.23

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
4225828506 IRISLOA4225828506 6 12 € 602.75 / € 50.23

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
9300000016408278

CREDCAR930000164082
7

1 12 € 4.78 / € 0.4

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
9300000016408278

CREDCAR930000164082
7

2 12 € 4.78 / € 0.4

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
9300000016408278

CREDCAR930000164082
7

3 12 € 4.78 / € 0.4

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
9300000016408278

CREDCAR930000164082
7

4 12 € 4.78 / € 0.4

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
9300000016408278

CREDCAR930000164082
7

5 12 € 4.78 / € 0.4

094014201
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
9300000016408278

CREDCAR930000164082
7

6 12 € 4.78 / € 0.4

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 1 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 2 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 3 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 4 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 5 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 6 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 7 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 8 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 9 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 10 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 11 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 12 12 € 620 / € 51.67
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801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 13 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 14 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 15 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 16 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 17 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 18 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 19 12 € 620 / € 51.67

801215902
Intrum Hellas
Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

SUNRISE II NPL
FINANCE DAC

1996U60AAL5303216 AAL6996161758949 20 12 € 620 / € 51.67

Σελίδα 32 από 37



1. Το παρόν παράρτημα της Σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ρητά συμφωνείται ότι οι διατάξεις των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης καθώς και οι ειδικοί όροι που εμπεριέχονται στο παρόν Παράρτημα υπερισχύουν των γενικών όρων της Σύμβασης.
2. Από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης καταργούνται αυτοδικαίως τυχόν προγενέστερες ρυθμίσεις οφειλών ως προς τις υπαγόμενες στη Σύμβαση οφειλές.
3. Εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις υπέρ του Δημοσίου  διατηρούνται εξασφαλίζοντας στο ακέραιο τις απαιτήσεις του Δημοσίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν δυνάμει
της παρούσας Σύμβασης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.
4. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την, κατά το επόμενο εδάφιο 6, ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριθείσας
Σύμβασης αναδιάρθρωσης και έκαστη των επόμενων δόσεων έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επομένου ημερολογιακού μήνα.
5. Ρητά συμφωνείται ότι η έναρξη ισχύος της Σύμβασης αναφορικά με τους όρους ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο τελεί υπό την αίρεση της τεκμαιρόμενης ή ρητής
αποδοχής της από το Δημόσιο. Στην περίπτωση αποδοχής ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η ημερομηνία αποδοχής της συμφωνίας από το Δημόσιο, ήτοι μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της συμφωνίας στο Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο δεν έχει προβάλει ενστάσεις επί της
εγκριθείσας πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 περ. δ του ν. 4738/2020 ή την παράγραφο 10.5 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 77697 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄ 2896), κατά
περίπτωση. Σε περίπτωση δε προβολής ένστασης από το Δημόσιο η έναρξη ισχύος της σύμβασης ως προς αυτό ορίζεται η ημερομηνία πλήρους και εμπρόθεσμης θεραπείας
του ελαττώματος από την πλευρά των συμμετεχόντων πιστωτών και του οφειλέτη.
6. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης ρύθμισης την οποία υπερψήφισε η πλειοψηφία Χρηματοδοτικών Φορέων και αποδέχτηκε το Δημόσιο, προβλέπεται διαγραφή
ποσού, με την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4738/2020), συμφωνείται ότι ο περιορισμός της οφειλής μέσω οριστικής διαγραφής θα λάβει
χώρα υπό την προϋπόθεση της ολοσχερούς αποπληρωμής του ρυθμιζόμενου ποσού στο σύνολό του και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της Σύμβασης αναδιάρθρωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

7. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πλειστηριασμού των ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Αιτούντος ή του συνοφειλέτη με επίσπευση τρίτου ή οποιουδήποτε
συμβαλλομένου ή καταλαμβανόμενου πιστωτή, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμά του να αναγγελθεί για το σύνολο των απαιτήσεών του, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με την
παρούσα Σύμβαση, ανεξαρτήτως της τήρησης των όρων της Σύμβασης, με την επιφύλαξη  του δικαιώματος του Δημοσίου να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τα σχετικώς
προβλεπόμενα στο παρόν Παράρτημα.
8. Η Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλής θα καταγγελθεί από το Δημόσιο, κατά το μέρος που το αφορά, εάν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
α) Ο Αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις καταβολές προς το Δημόσιο που προβλέπονται στη Σύμβαση αναδιάρθρωσης, με συνέπεια είτε το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση
να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία του ισόποσου τριών (3) μηνιαίων δόσεων ή την αξία τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλομένου ποσού προς το Δημόσιο.
β) Ο Αιτών παραλείψει να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον είναι υπόχρεος της υποβολής, καθ’ όλη τη
διάρκεια της Σύμβασης, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
γ) Ο Αιτών παραλείπει να εξοφλεί ή να τακτοποιεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων
που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δεν ρυθμίζονται με την παρούσα Σύμβαση, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ή προκειμένου
για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος της, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
δ) Η σύμβαση ρύθμισης αποδειχθεί ότι βασίστηκε, άμεσα ή έμμεσα, σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ο Αιτών, καθώς και μέλη της οικογένειάς του.
ε) Αν υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του Αιτούντος ή αν υποβληθεί δήλωση του Αιτούντος ότι αναστέλλει τις πληρωμές του ή επισπεύδεται εκτέλεση κατά περιουσιακών του
Αιτούντος ή επίκειται η λήψη δικαστικών μέτρων κατ’ του Αιτούντος στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας.
στ) Η σύμβαση ρύθμισης καταγγελθεί από άλλο Συμμετέχοντα Πιστωτή.
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9. Η Καταγγελία της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Οφειλής από το Δημόσιο συνεπάγεται την άμεση απώλεια της ρύθμισης με συνέπεια να αναβιώνουν οι απαιτήσεις του Δημοσίου
στο ύψος που είχαν πριν την Σύμβαση αναδιάρθρωσης και να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει
ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
10. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται με την κοινοποίηση αυτής στην θυρίδα του Αιτούντος – φορολογουμένου στη ψηφιακή πύλη myAADE (πρώην TAXISnet)
(Μητρώο και επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις) μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» με παράλληλη αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην
δηλωμένη στο Φορολογικό Μητρώο ηλεκτρονική διεύθυνση του Αιτούντος - φορολογούμενου για την γνωστοποίηση σε αυτόν της ανάρτησης του μηνύματος. Ο Αιτών
αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά ότι τα στοιχεία του στη ψηφιακή πύλη myAADE είναι ενημερωμένα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) ο Αιτών
δεν μπορεί να επικαλείται έναντι του Δημοσίου τις μεταβολές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι το χρόνο ενημέρωσης του Φορολογικού
Μητρώου και ως εκ τούτου η γνωστοποίηση της καταγγελίας στην δηλωμένη στο Φορολογικό Μητρώο ηλεκτρονική διεύθυνση του Αιτούντος αναγνωρίζεται από τον τελευταίο ως
νόμιμη και έγκυρη.
11. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του Αιτούντος κατά
του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις περί συμψηφισμού του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 και του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ και των
οριζόμενων στο νόμο 4254/2014, όπως ισχύουν).
12. Σε περίπτωση προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον Αιτούντα ή συμψηφισμό, δεν αφαιρούνται οι τόκοι καταβολής που έχουν υπολογιστεί και παραμένουν
ανεξόφλητοι.
13. Εισπράξεις από οποιαδήποτε αιτία που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 έως την έναρξη
ισχύος της παρούσας σύμβασης και αφορούν οφειλές που ρυθμίζονται με αυτήν λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εξόφληση της παρούσας ρύθμισης.
14. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης επέρχονται τα αποτελέσματα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.

15.  Η αποπληρωμή θα γίνει σε 5 μηνιαίες δόσεις όπως αναλυτικά παρουσιάζεται κατωτέρω

Δοσολόγιο

Έτος αποπληρωμής Μήνες εντός έτους αποπληρωμής Mηνιαίο ποσό αποπληρωμής Ετήσιο ποσό αποπληρωμής

1 5 € 55,91 € 279,54

Σύνολο 5 € 279,54

16. Συνοπτικά ο πίνακας οφειλών του Αιτούντος προς το Ελληνικό Δημόσιο, που ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση έχει ως εξής:

Στοιχεία Ρυθμιζόμενων Οφειλών

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία
βεβαίωσης

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι

φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο

ρυθμιζόμενης
οφειλής

1138/1/2/10/2013/1138 /61/2/5 04/03/2013 € 2,13 € 0 € 88.8 € 98,57 € 189,5

1138/1/2/10/2013/1138 /61/2/6 04/03/2013 € 8,74 € 0 € 364 € 400,4 € 773,14

1138/1/2/10/2013/1138 /61/2/7 04/03/2013 € 8,74 € 0 € 364 € 396,76 € 769,5

1158/1/1/84/2022/1158
/33/203/10

10/05/2022 € 13,4 € 0 € 0 € 0 € 13,4

1158/1/1/84/2022/1158 /33/203/5 10/05/2022 € 12,49 € 0 € 0 € 0,09 € 12,58

1158/1/1/84/2022/1158 /33/203/6 10/05/2022 € 13,44 € 0 € 0 € 0 € 13,44
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Στοιχεία Ρυθμιζόμενων Οφειλών

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία
βεβαίωσης

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι

φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο

ρυθμιζόμενης
οφειλής

1158/1/1/84/2022/1158 /33/203/7 10/05/2022 € 13,44 € 0 € 0 € 0 € 13,44

1158/1/1/84/2022/1158 /33/203/8 10/05/2022 € 13,44 € 0 € 0 € 0 € 13,44

1158/1/1/84/2022/1158 /33/203/9 10/05/2022 € 13,44 € 0 € 0 € 0 € 13,44

Σύνολο € 99,26 € 0 € 816,8 € 895,82 € 1.811,88
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(e-Ε.Φ.Κ.Α.)

1. Η παρούσα σύμβαση από τους χρηματοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη γίνεται αποδεκτή από το Κ.Ε.Α.Ο., καθώς ικανοποιούνται σωρευτικώς οι προϋποθέσεις
που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 21 και 22 του ν.4738/20, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Για τις οφειλές που υπάγονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης τυχόν προηγούμενες ρυθμίσεις καταργούνται αυτοδίκαια.
3. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης και σε καμία περίπτωση μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα
που έπεται αυτής. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης και οι επόμενες δόσεις έως
την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα.
4. Ο οφειλέτης οφείλει να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλλει το σύνολο των δόσεων σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της Σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης ρύθμισης την οποία υπερψήφισε η πλειοψηφία Χρηματοδοτικών Φορέων και αποδέχτηκε το Κ.Ε.Α.Ο., προβλέπεται
διαγραφή ποσού, συμφωνείται ότι ο περιορισμός της οφειλής μέσω οριστικής διαγραφής θα λάβει χώρα υπό την προϋπόθεση της ολοσχερούς αποπληρωμής του
ρυθμιζόμενου ποσού στο σύνολό του και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της Σύμβασης αναδιάρθρωσης.
6. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης καταγγέλλεται από το Κ.Ε.Α.Ο. κατά το μέρος που το αφορά και επέρχεται απώλεια της ρύθμισης και αναβίωση των απαιτήσεών του,
με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:
α) ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς τις καταβολές προς το Κ.Ε.Α.Ο. που προβλέπονται στη Σύμβαση αναδιάρθρωσης, με συνέπεια είτε το συνολικό ποσό σε
καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία του ισόποσου τριών (3) μηνιαίων δόσεων, ή την αξία τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλομένου ποσού
προς το Κ.Ε.Α.Ο.
β) η σύμβαση ρύθμισης αποδειχθεί ότι βασίστηκε, άμεσα ή έμμεσα, σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ο οφειλέτης, καθώς και μέλη της οικογένειάς του

12. Η αποπληρωμή θα γίνει σε 89 μηνιαίες δόσεις όπως αναλυτικά παρουσιάζεται κατωτέρω

γ) ο οφειλέτης παραλείπει να εξοφλεί ή να τακτοποιεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο. οι οποίες
δεν ρυθμίζονται με την παρούσα Σύμβαση, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ή προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την
έναρξη ισχύος της, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους
δ) παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της
ε) αν υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του οφειλέτη ή αν υποβληθεί δήλωσή του ότι αναστέλλει τις πληρωμές του ή επισπεύδεται εκτέλεση κατά περιουσιακών του ή επίκειται
η λήψη δικαστικών μέτρων κατά του στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας
στ) η σύμβαση ρύθμισης καταγγελθεί από άλλο Συμμετέχοντα Πιστωτή.
7. Από την ημερομηνία ισχύος της εγκεκριμένης σύμβασης αναδιάρθρωσης: α) αναστέλλονται η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και η συνέχιση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις δόσεις της σύμβασης που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες,
β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής
που επιβλήθηκε σύμφωνα με αυτά. Στην περίπτωση που άρχισε η εκτέλεση της ποινής τότε αυτή διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής της ποινικής δίωξης
αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
γ) Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους
από τη λήξη της αναστολής.
8. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στον οφειλέτη εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεσμεύονται
από την απόφαση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση
αναδιάρθρωσης.
9. Εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις συνεχίζουν να διατηρούνται εξασφαλίζοντας στο ακέραιο τις απαιτήσεις του Κ.Ε.Α.Ο., όπως αυτές διαμορφώθηκαν
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.
10.  Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πλειστηριασμού των ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή του συνυπεύθυνου αυτού με επίσπευση τρίτου ή
οποιουδήποτε συμβαλλομένου ή καταλαμβανόμενου πιστωτή, το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμά του να αναγγελθεί για το σύνολο των απαιτήσεών του, όπως αυτές ρυθμίστηκαν
με την παρούσα Σύμβαση, ανεξαρτήτως της τήρησης των όρων της Σύμβασης, μη αποκλειομένου του δικαιώματος του Κ.Ε.Α.Ο. να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τα
σχετικώς προβλεπόμενα στο παρόν Κεφάλαιο.
11.  Σε περίπτωση προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό, δεν αφαιρούνται οι τόκοι καταβολής που έχουν υπολογιστεί και
παραμένουν ανεξόφλητοι.

Έτος αποπληρωμής Μήνες εντός έτους αποπληρωμής Mηνιαίο ποσό αποπληρωμής Ετήσιο ποσό αποπληρωμής

1 12 € 50.18 € 602.12
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Έτος αποπληρωμής Μήνες εντός έτους αποπληρωμής Mηνιαίο ποσό αποπληρωμής Ετήσιο ποσό αποπληρωμής

2 12 € 50.18 € 602.12

3 12 € 50.18 € 602.12

4 12 € 50.18 € 602.12

5 12 € 50.18 € 602.12

6 12 € 50.18 € 602.12

7 12 € 50.18 € 602.12

8 5 € 50.18 € 250.88

13.  Συνοπτικά ο πίνακας οφειλών του Αιτούντος προς το KEAO, που ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση έχει ως εξής:

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία βεβαίωσης (ημερομηνία

γέννησης οφειλής)
Βασική οφειλή προς ρύθμιση Προσαυξήσεις

Συνολική Οφειλή προς ρύθμιση

045/2009/101/ΠΕΕ Μ/257 22/05/2009 € 102.17 € 166.49 € 268.66

045/2009/109/ΠΕΠΕΕ Μ/310 22/05/2009 € 74.44 € 0 € 74.44

045/2009/109/ΠΕΠΕΕ Μ/309 22/05/2009 € 30.65 € 0 € 30.65

045/2009/101/ΠΕΕ Μ/258 22/05/2009 € 248.12 € 400.39 € 648.51

045/2009/177/ΠΕΠΤ Χ/27118 13/04/2009 € 41.98 € 0 € 41.98

045/2009/108/ΠΕΑΠ Μ/58 14/04/2009 € 96.36 € 0 € 96.36

045/2009/182/ΠΕΠΕΕ
Χ/11319

13/04/2009 € 214.64 € 214.64 € 429.28

045/2009/175/ΠΕΕ Χ/81226 13/04/2009 € 715.48 € 1,366.25 € 2,081.73

445/2019/237/ΟΑΕΕ
Τ/3882270

22/07/2019 € 53.23 € 0 € 53.23

Η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί εξόφληση της υφιστάμενης οφειλής της Εταιρείας προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., αλλά ρύθμιση ως προς την αποπληρωμή των οφειλών της, υπό τον
όρο τήρησης των ως άνω συμφωνηθέντων.
Η ισχύς της παρούσας τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, το Κ.Ε.Α.Ο. επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του
Μέρους Δεύτερου του Βιβλίου Πρώτου του Ν. 4738/20, όπως ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.4738/2020 ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΖΕΤΑΙ  Η  «INTRUM 

HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» 

  

Ο συμβαλλόμενος στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Εξωδικαστικού Μηχανισμού 

Χρηματοδοτικός Φορέας  με την επωνυμία «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 

Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο «Intrum Hellas 

Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» (στο εξής στο παρόν Παράρτημα, η «Intrum Hellas»), εταιρεία του Ν. 

4354/2015 και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχει αναλάβει, δυνάμει 

σχετικών συμβάσεων διαχείρισης,   σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες οφειλές,  για τις οποίες 

εμφανίζεται στη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης ως Χρηματοδοτικός Φορέας,  τη διαχείριση 

αυτών για λογαριασμό των αντίστοιχων Δικαιούχων.  Οι ρυθμιζόμενες οφειλές του 

Αιτούντος/Οφειλέτη  προς τον εκάστοτε αναφερόμενο Δικαιούχο, τις οποίες διαχειρίζεται 

η Intrum Hellas, προέρχονται  από δάνεια/ πιστώσεις/πιστωτικές κάρτες.   

Το παρόν παράρτημα της Σύμβασης Ρύθμισης Εξωδικαστικού Μηχανισμού των άρθρων 5-

30 του ν. 4738/2020 (εφεξής η «Σύμβαση») αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ρητά 

συμφωνείται ότι οι ειδικοί όροι του παρόντος, διέπουν συμπληρωματικά τη ρύθμιση του 

συνόλου των οφειλών που διαχειρίζεται η Intrum Hellas,  στο μέτρο δε που έρχονται σε 

αντίθεση με όρους της Σύμβασης, υπερισχύουν των τελευταίων. Οι λοιποί όροι, όμως, της 

Σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν.   

Ειδικότερα, συμφωνούνται τα εξής: 

 

1. Από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης καταργούνται αυτοδικαίως τυχόν προγενέστερες 

ρυθμίσεις οφειλών ως προς τις υπαγόμενες στη Σύμβαση οφειλές που είχαν συμφωνηθεί 

με τον Αιτούντα/Οφειλέτη. Ομοίως, από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης καταργείται 

οριστικά τυχόν προγενέστερη ρύθμιση των οφειλών που υπάγονται στη Σύμβαση και η 

οποία καθορίσθηκε με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησης του Οφειλέτη για την 

υπαγωγή του στη διαδικασία του Ν. 3869/2010 (Α΄130) ή του Ν. 4605/2019 (Α΄52), εφόσον 

από την δημοσίευση αυτής μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο του Ν. 4738/2020 

είχε παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών, κατά τα οριζόμενα στο άρ. 7 παρ. 

3 περ. δ του Ν. 4738/2020. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τις περιπτώσεις που έχει 
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εκδοθεί δικαστική απόφαση υπαγωγής του Οφειλέτη στη διαδικασία του Ν. 3588/2007 

(Α΄153) ή του Ν. 4469/2017 (Α΄62).         

2. Στις περιπτώσεις που στον πίνακα οφειλών της Σύμβασης εμφανίζονται δύο ή και 

περισσότερες οφειλές προς τον ίδιο Δικαιούχο με διαφορετική ταυτότητα οφειλής, αλλά 

με τον ίδιο αριθμό σύμβασης, ως διάρκεια αποπληρωμής απάντων των οφειλών υπό τον 

ίδιο αριθμό σύμβασης, στις περιπτώσεις που αυτή διαφοροποιείται ανα οφειλή,  θα 

νοείται η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, που στις 

οφειλές υπό τον ίδιο όμως αριθμό σύμβασης, έχουν ορισθεί από το υπολογιστικό 

εργαλείο του άρ. 71 του Ν. 4738/2020  διακριτές δόσεις,  η Intrum Hellas δύναται, κατά 

την διακριτική της ευχέρεια, να αναδιανείμει τα ποσά των ορισθεισών  δόσεων μεταξύ 

των ανωτέρω επιμέρους οφειλών, κατά τρόπο όμως που δεν θα προκύπτει επιπλέον 

επιβάρυνση για τον Αιτούντα/Οφειλέτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της 

Σύμβασης.   Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι όροι που περιλαμβάνονται στα δοσολόγια ή 

τα ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων (Statements) της Intrum Hellas,  αναφορικά με τη 

διάρκεια αποπληρωμής και τα ποσά των δόσεων, υπερισχύουν σε σχέση με τους όρους 

που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση.  Αντίστοιχα, και τα τυχόν οριζόμενα ανά ταυτότητα 

οφειλής και υπό τον ίδιο αριθμό σύμβασης προς διαγραφή ποσά, η Intrum Hellas δύναται, 

κατά την διακριτική της ευχέρεια, να τα αναδιανείμει μεταξύ των ανωτέρω επιμέρους 

οφειλών, κατά τρόπο όμως που δεν θα προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση για τον 

Αιτούντα/Οφειλέτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της Σύμβασης.   

3. Ο Οφειλέτης/ Αιτών θα ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, για την ημερομηνία της πρώτης 

καταβολής κάθε δόσης, καθώς και για την περιοδικότητα και τις ημερομηνίες καταβολής 

των δόσεων και των τόκων με το δοσολόγιο ή το ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων 

(Statement) που θα αποσταλεί από την Intrum Hellas  ανά ρυθμιζόμενη οφειλή, είτε στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε στην Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού, είτε 

στην τελευταία διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον Αιτούντα προς την Intrum Hellas  στο 

πλαίσιο της χρηματοδοτικής σύμβασης. Με την ίδια ενημέρωση θα γνωστοποιηθεί στον 

Αιτούντα ο αριθμός του λογαριασμού ή των λογαριασμών που θα τηρούνται για την 

παρακολούθηση των ρυθμιζόμενων οφειλών, καθώς και ο τρόπος πληρωμής των ποσών 

που οφείλονται βάσει της Σύμβασης  (λογαριασμός εξυπηρέτησης της οφειλής ή κωδικός 

πληρωμής της οφειλής). Η ανωτέρω ενημέρωση θα σταλεί το αργότερο εντός του μήνα 

που προηγείται της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης. Με το δοσολόγιο που θα 

αποσταλεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 της Σύμβασης, η Intrum Hellas διατηρεί 

επιπλέον τη δυνατότητα  να μειώσει το επιτόκιο ρύθμισης στις εντός ρύθμισης οφειλές. 
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Οι όροι που περιλαμβάνονται  στα δοσολόγια ή τα ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων 

(Statements) της Intrum Hellas,  αναφορικά με την περιοδικότητα και τις ημερομηνίες 

καταβολής των δόσεων (σύμφωνα με την παράγραφο 10 της Σύμβασης ) ή αναφορικά με 

τη μείωση του επιτοκίου και του ποσού της διαγραφής (σύμφωνα με την παράγραφο 11 

της Σύμβασης), υπερισχύουν σε σχέση με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

Σύμβαση Αναδιάρθρωσης. 

4. Σε περίπτωση οφειλής σε ξένο νόμισμα, η ρύθμιση αυτής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5-

30 του Ν.4738/2020 και της παρούσας, δεν συνεπάγεται τη μετατροπή του νομίσματος 

της οφειλής σε Ευρώ. Τυχόν μετατροπές σε Ευρώ που γίνονται αυτοματοποιημένα μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29 του Ν. 4738/2020, λαμβάνουν χώρα 

αποκλειστικά για τους σκοπούς προσδιορισμού των όρων της ρύθμισης και υπολογισμού 

των πλειοψηφιών στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, χωρίς να 

συνεπάγονται μετατροπή ή να μπορούν να ερμηνευθούν ως μετατροπή του νομίσματος 

της οφειλής που έχει συμφωνηθεί στην οικεία χρηματοδοτική σύμβαση. 

Ειδικώς, σε περίπτωση ρύθμισης οφειλής σε  Ελβετικό Φράγκο (CHF), ο τόκος θα υπολογίζεται 

με βάση κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα απαρτίζεται από α) το αναδρομικά 

ανατοκιζόμενο μέσο επιτόκιο SARON (Swiss Average Rate Overnight) 360 ημερών  

διάρκειας ενός μηνός, όπως αναλυτικώς ορίζεται κατωτέρω, β) πλέον της αντίστοιχης 

τιμής σταθερής προσαρμογής για τη διαφορά με το επιτόκιο CHF LIBOR διάρκειας ενός 

μηνός όπως αυτή προσδιορίζεται κατωτέρω,  γ) πλέον του περιθωρίου που θα 

αναγράφεται στο δοσολόγιο ή το ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων (Statement) που θα 

αποσταλεί από την Intrum Hellas  ανά ρυθμιζόμενη οφειλή σύμφωνα με τον όρο 3 του 

παρόντος Παραρτήματος και δ) πλέον της εισφοράς του Ν. 128/75. 

Ως επιτόκιο SARON (Swiss Average Rate Overnight) νοείται το υπολογιζόμενο με βάση έτος 

360 ημερών επιτόκιο, το οποίο υπολογίζεται (και άρα μεταβάλλεται ) σε καθημερινή 

βάση, όπως αυτό καθορίζεται, υπολογίζεται, διαχειρίζεται και δημοσιοποιείται από την 

εταιρεία Swiss Exchange Financial Information AG (SIX), σύμφωνα με τον κανονισμό 

λειτουργίας του στην ιστοσελίδα   https://www.six-

group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.h

tml,, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας https://www.snb.ch 

με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της και δημοσιεύεται εκάστοτε την 12:00 π.μ. ώρα 

Ελβετίας.  

Ως αναδρομικά ανατοκιζόμενο μέσο επιτόκιο SARON μηνιαίας διάρκειας, νοείται το 

υπολογιζόμενο με βάση έτος 360 ημερών,  το οποίο προκύπτει από τη συσσωμάτωση των 

https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html
https://www.snb.ch/
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ημερήσιων τιμών του δείκτη SAROΝ,  για την αμέσως προηγούμενη από την ημέρα 

υπολογισμού  περίοδο ενός μηνός, όπως αυτό καθορίζεται, υπολογίζεται, διαχειρίζεται 

και δημοσιοποιείται από την εταιρία Bloomberg Index Services Limited με κωδικό 

επιτοκίου (SARO1MC Index/SARO3MC Index) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

https://www.bloomberg.com/professional/solution/libor-resource-center/ μεταξύ 18:00  

CET/CEST (RFR publication time) και 20:30 CET/CEST ( ISDA cut-off time) και με 

καθυστέρηση 24-36 ώρες,  δύο (02) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου 

εκτοκισμού στην οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί.  

Στο ως άνω επιτόκιο  προστίθεται σταθερή τιμή προσαρμογής (περιθώριο προσαρμογής) 

για τη διαφορά με το προϊσχύσαν επιτόκιο CHF LIBOR, η οποία ισοδυναμεί με τη διαφορά 

που δημοσιεύεται για την επιτοκιακή διάρκεια ενός μηνός και υπολογίστηκε στις 05 

Μαρτίου 2021 ως ιστορική διάμεση διαφορά μεταξύ του οικείου CHF LIBOR και του 

αντίστοιχου SARON, ανατοκισμένου για προγενέστερη πενταετή περίοδο για κάθε 

επιμέρους διάρκεια. Ως υπεύθυνος υπολογισμού του περιθωρίου προσαρμογής ορίσθηκε 

η «Bloomberg Professional Services» η οποία δημοσιεύει αντίστοιχα τα περιθώρια 

προσαρμογής στην ιστοσελίδα της  (https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-

Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf). 

Σε περίπτωση που η τιμή του  SARON, όπως  ανακοινώνεται κατά τα ανωτέρω είναι 

αρνητική (negative /-), αντί αυτής θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο το επιτόκιο SARON καταργηθεί η Intrum Hellas θα 

προχωρήσει σε αντικατάστασή του με το νέο επιτόκιο βάσης  ή επιτοκιακό δείκτη που 

θα προκριθεί είτε θεσμικά, άμεσα ή έμμεσα, από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο είτε από 

την πρακτική των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Εάν σε αντικατάσταση του επιτοκίου 

SARON προκριθούν, κατά τα προαναφερθέντα, περισσότερα του ενός επιτόκια βάσης ή 

επιτοκιακοί δείκτες η Intrum Hellas δικαιούται να επιλέξει ποιο από τα προαναφερθέντα 

θα εφαρμόσει είτε για το σύνολο των ρυθμιζόμενων οφειλών που διαχειρίζεται ή για 

κάθε μία χωριστά.   

5. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών από ανοικτά δάνεια ή πιστώσεις με ανοικτό/αλληλόχρεο 

λογαριασμό, ή εκ χρεωστικών υπολοίπων επί τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων με 

δικαίωμα υπερανάληψης ή Πιστωτικής Κάρτας, η υπογραφή της Σύμβασης 

Αναδιάρθρωσης και του παρόντος συνεπάγεται αντίστοιχα το κλείσιμο του λογαριασμού 

του ανοικτού δανείου ή της πίστωσης, την κατάργηση του δικαιώματος υπερανάληψης 

του τρεχούμενου λογαριασμού και την ακύρωση της πιστωτικής κάρτας (κύριας και τυχόν 

https://www.bloomberg.com/professional/solution/libor-resource-center/
https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf
https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf
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πρόσθετων).  Στις περιπτώσεις αυτές η ρυθμιζόμενη οφειλή θα μεταφερθεί σε διακριτό 

λογαριασμό που θα τηρηθεί προς εξυπηρέτηση της παρούσας ρύθμισης και θα εξοφληθεί 

από τον Οφειλέτη/ Αιτούντα με όρους τοκοχρεολυτικού δανείου.                                                                 

Για τις περιπτώσεις, ειδικότερα, οφειλών  από Πιστωτική Κάρτα, τυχόν ποσά άτοκων 

δόσεων από συναλλαγές που πραγματοποίησε ο Οφειλέτης/Αιτών μέχρι την υπογραφή 

της Σύμβασης αλλά δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι την ημερομηνία της υλοποίησης της 

ρύθμισης ή/και ποσά μελλοντικών άτοκων δόσεων από πραγματοποιηθείσες από τον 

Οφειλέτη/Αιτούντα μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης συναλλαγές, τα οποία δεν 

περιλαμβάνονται στη ρυθμιζόμενη οφειλή, θα αναζητούνται από την Δικαιούχο με 

αποστολή στον Οφειλέτη εκκαθαριστικού σημειώματος (statement) και θα πρέπει να 

καταβληθούν από αυτόν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία 

σύμβαση (χορήγησης πιστωτικής κάρτας).                                                                                                                                                                                                                                          

6. Δεδομένου ότι η ημερομηνία έναρξης της περιόδου καταβολής δόσεων έπεται της 

ημερομηνίας υλοποίησης της ρύθμισης στα συστήματα που τηρεί η Intrum Hellas  για 

λογαριασμό του Δικαιούχου, μεταξύ των δύο προαναφερθεισών ημερομηνιών θα 

μεσολαβεί διάστημα, κατά το οποίο θα λογισθούν τόκοι και τυχόν έξοδα, οι οποίοι θα 

προστεθούν στο οφειλόμενο κεφάλαιο της καταβλητέας οφειλής, δυνάμει της παρούσας 

ρύθμισης, στη λήξη του εν λόγω διαστήματος. Εν συνεχεία, το οφειλόμενο κεφάλαιο 

προσαυξημένο με τους παραπάνω τόκους και εκτοκιζόμενο με το συμβατικό επιτόκιο της 

παρούσας ρύθμισης, θα εξοφλείται από τον Οφειλέτη/ Αιτούντα με την καταβολή 

τοκοχρεολυτικών δόσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Σύμβαση και το παρόν 

Παράρτημα. 

7. Στις περιπτώσεις που  ο Οφειλέτης/ Αιτών, είχε τυχόν  συνδέσει προ της σύναψης της 

Σύμβασης την εξόφληση των ρυθμιζόμενων οφειλών με καταθετικό λογαριασμό που τηρεί 

στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.,  κατόπιν ανέκκλητης εντολής του, εξουσιοδοτεί την Τράπεζα 

Πειραιώς Α.Ε. να χρεώνει με το ποσό της εκάστοτε οφειλόμενης δόσης, τυχόν τόκων 

υπερημερίας καθώς και οιασδήποτε οφειλής απορρέουσας από την παρούσα ρύθμιση 

(συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων), μέσω του συνδεδεμένου με την οφειλή 

λογαριασμού καταθέσεων (ταμιευτηρίου, τρεχούμενου, όψεως)  που τηρείται σε αυτήν.  

Σε περίπτωση που κατά την ημέρα χρέωσης της ληξιπρόθεσμης οφειλής ο ανωτέρω  

αναφερόμενος λογαριασμός δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο, ο Οφειλέτης/ Αιτών 

εξουσιοδοτεί την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. να χρεώνει μεταγενέστερα μέχρι την ολοσχερή 

εξόφληση της καταβλητέας οφειλής του με το ισόποσο των ανωτέρω ποσών είτε 

οποιονδήποτε άλλον καταθετικό λογαριασμό τηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. είτε τον 
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λογαριασμό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Η δε εξουσιοδότηση του αυτή επέχει θέση 

ενημέρωσής του για την ως άνω ενέργεια της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και ανεπιφύλακτης 

αναγνώρισης εκ μέρους του των χρεώσεων αυτών ως νόμιμων, έγκυρων και 

δεσμευτικών.  

8. Σε περίπτωση που κατά τη σύναψη της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης και του παρόντος 

Παραρτήματος, η σύμβαση δανείου/πίστωσης/πιστωτικής κάρτας έχει ήδη καταγγελθεί, 

μετά την καταγγελία της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, η καταγγελία αυτή (της σύμβασης 

δανείου/ πίστωσης/ Πιστωτικής Κάρτας) παραμένει ισχυρή μέχρι πλήρους και ολοσχερούς 

εξόφλησης οιασδήποτε απαίτησης της Δικαιούχου από αυτήν, και η Δικαιούχος, δια της 

Intrum Hellas, διατηρεί ακέραια όλα τα σχετικά δικαιώματά της και, κατόπιν σχετικής 

έγγραφης όχλησης και ενημέρωσης του Οφειλέτη/ Αιτούντα, δικαιούται να προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια για την διεκδίκηση και ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεών 

της από την πιο πάνω αιτία, εκτοκιζομένου του συνόλου των απαιτήσεών της, 

αυτοδικαίως, με τον τόκο υπερημερίας και ανατοκισμού κατά τα οριζόμενα στη  σύμβαση 

δανείου/πίστωσης/πιστωτικής κάρτας και να προβεί σε έναρξη ή συνέχιση της τυχόν 

εκκρεμούς διαδικασίας επιδίκασης ή/και αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη του 

συνόλου των απαιτήσεών της.  

9. Η παραλαβή από τον Οφειλέτη/ Αιτούντα, λογαριασμών, δεν αποτελεί προϋπόθεση για 

την ακριβόχρονη εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής της καταβλητέας οφειλής, 

δεδομένου ότι η  ημερομηνία καταβολής  των δόσεων έχει γνωστοποιηθεί στον Οφειλέτη/ 

Αιτούντα  με την αποστολή της πρώτης ενημερωτικής επιστολής (Statement) ή του 

δοσολογίου  και αποτελεί ήδη δήλη ημέρα κατά την έννοια του Νόμου.  

10. Ο Οφειλέτης/ Αιτών ή/ και ο Συνοφειλέτης υποχρεούται με δικά του έξοδα να διατηρήσει 

για όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθμισης ασφαλισμένο, τουλάχιστον κατά των 

κινδύνων πυρκαγιάς και σεισμού σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, το ακίνητο επί 

του οποίου έχει εγγραφεί, σε ασφάλεια, προσημείωση υποθήκης/ υποθήκη και να 

παραδώσει στην Intrum Hellas  το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα αναγνωρίζεται 

η Δικαιούχος ως προσημειούχος/ ενυπόθηκος δανείστρια. Επίσης, υποχρεούται όπως 

προβαίνει, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε 

ανανέωση αυτού και όπως παραδίδει τα έγγραφα της ανανέωσης αυτής στην Intrum 

Hellas.  

Αν ο Οφειλέτης/ Αιτών παραλείψει τα παραπάνω, δικαιούται η Intrum Hellas ή να 

καταγγείλει τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση  ή, χωρίς να 

έχει υποχρέωση προς τούτο, να προβαίνει στην ασφάλιση από τους παραπάνω κινδύνους 
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του, υπέρ της Δικαιούχου, προσημειωμένου/ ενυπόθηκου ακινήτου και όταν λήγουν (τα 

ασφαλιστήρια), να προβαίνει σε ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων σε αναγνωρισμένη 

ασφαλιστική εταιρεία, να καταλογίζει δε σε βάρος του Οφειλέτη/Αιτούντα τα ασφάλιστρα, 

έντοκα, με τον τόκο υπερημερίας του σχετικού όρου του παρόντος, από την ημέρα 

καταβολής τους (δήλη ημέρα) μέχρι την ημέρα της ολοσχερούς εξόφλησής τους. Αν ο 

Οφειλέτης/ Αιτών  δεν προβεί στην καταβολή ή στην εξόφληση προς την Intrum Hellas των 

ανωτέρω ασφαλίστρων, στην περίπτωση που η καταβολή αυτών έγινε από την Intrum 

Hellas σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, δεν θεωρείται ότι ο Οφειλέτης/ Αιτών έχει 

συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της ρύθμισης και συνεπώς δεν επέρχεται η 

ολοκλήρωση αυτής, με αποτέλεσμα την μη απόσβεση του τμήματος των ρυθμισμένων 

απαιτήσεων που υπερβαίνουν το ποσό της καταβλητέας οφειλής δυνάμει της παρούσας 

ρύθμισης.  

Ο Οφειλέτης/ Αιτών ή/ και ο/οι Συνοφειλέτης/ες σε περίπτωση επέλευσης του 

ασφαλιστικού κινδύνου ή άλλης βλάβης του ακινήτου που έχει προσφερθεί για την 

εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης, σε εξασφάλιση της Δικαιούχου, 

εκχωρεί/ούν από τώρα στην Δικαιούχο την τυχόν απαίτησή του/τους κατά της 

ασφαλιστικής εταιρείας και εξουσιοδοτεί/ούν αυτήν ανέκκλητα να καταβάλλει απευθείας 

στη Δικαιούχο την ασφαλισθείσα αξία. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού 

κινδύνου ή οιασδήποτε άλλης ζημίας του ακινήτου, εάν η Intrum Hellas κρίνει ότι η αξία 

του υπέγγυου ακινήτου μειώθηκε, δικαιούται να αξιώσει από τον Οφειλέτη /Αιτούντα είτε 

την συμπλήρωση της ασφάλειας είτε την μερική (είτε και την ολική, επί κατ’ αντικειμενική 

κρίση σημαντικής μείωσης της αξίας) εξόφληση της καταβλητέας οφειλής είτε να επιδιώξει 

να εγγράψει πρόσθετη εμπράγματη ασφάλεια.  

Εφόσον, η ρυθμιζόμενη οφειλή ασφαλίζεται ήδη με εμπράγματη εξασφάλιση επί ακινήτου 

και ο Αιτών/Οφειλέτης  ή/ και ο/οι Συνοφειλέτης/ες έχουν υπαχθεί σε ομαδικό 

ασφαλιστήριο της Δικαιούχου   για την ασφάλιση έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς και 

σεισμού ή/και των κινδύνων Θανάτου ή/και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, το ποσό των 

ασφαλίστρων θα καταβάλλεται με τον τρόπο και  τη συχνότητα που ισχύει μέχρι σήμερα. 

Στην περίπτωση που η ρυθμιζόμενη  οφειλή είναι σε Ελβετικά Φράγκα,  τα ασφάλιστρα 

συμφωνούνται οφειλόμενα στο νόμισμα του δανείου υπολογιζόμενα με βάση την ισοτιμία 

του οικείου συναλλάγματος κατά την ημερομηνία καταβολής τους. 

11. Ο Οφειλέτης/ Αιτών και οι Συνοφειλέτες δηλώνουν ότι όλες οι προσωπικές, ενοχικές ή/και 

εμπράγματες επί ακινήτων ή και λοιπές ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί από αυτούς σε 
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εξασφάλιση του δανείου/πίστωσης/πιστωτικής κάρτας, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, 

ακέραιες και άθικτες μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, σύμφωνα με το άρθρο   του 

κεφαλαίου ΙΙ της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης.   

12. Για τους σκοπούς εκτέλεσης της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής  έχουν 

περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα, κατά περίπτωση στη Δικαιούχο ή/ και τη Διαχειρίστρια  

στο μέλλον αναφορικά με την παρούσα, ενεργώντας έκαστη ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας 

Ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί για τις αρχές που διέπουν 

την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων μέσω σχετικής αναλυτικής 

ενημέρωσης, όπως αυτή έχει αναρτηθεί και συντηρείται στις ιστοσελίδες 

https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/privacy-

statement/ και https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-

privacy/data-privacy-as-per-portfolio-owner/. 

 

https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/privacy-statement/
https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/privacy-statement/
https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/data-privacy-as-per-portfolio-owner/
https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/data-privacy-as-per-portfolio-owner/


ΑΦΜ: 099755919  Επωνυμία: doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.4738/2020 ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ «DOVALUE GREECE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»  

 

1. Το παρόν παράρτημα της Σύμβασης Ρύθμισης Εξωδικαστικού Μηχανισμού των άρθρων 5-30 του ν. 

4738/2020 (εφεξής η «Σύμβαση») αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ρητά συμφωνείται ότι οι 

ειδικοί όροι του παρόντος, στο μέτρο που έρχονται σε αντίθεση με όρους της Σύμβασης, υπερισχύουν 

των τελευταίων. Οι λοιποί όροι, όμως, της Σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν.  

2. Ορισμοί για τις ανάγκες του παρόντος Παραρτήματος: 

2.1. «Διαχειρίστρια» : Η εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 

Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», (Αριθμός ΓΕΜΗ 121602601000), που εδρεύει στο Μοσχάτο 

Αττικής, (Κύπρου 27 & Αρχιμήδους), με ΑΦΜ 099755919. 

2.2. «Εταιρεία» : Η εταιρεία ειδικού σκοπού του άρθρου 10 του νόμου 3156/2003 ή του άρθρου 1.β του 

ν.4354/2015 ή κάθε εταιρεία για την οποία η Διαχειρίστρια έχει αναλάβει τη διαχείριση των απαιτήσεών 

της με βάση είτε το νόμο 3156/2003 είτε το νόμο 4354/2015 ή οιαδήποτε σχετική με τους άνω νόμους 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

3. Ο Οφειλέτης (ή/και ο Συνοφειλέτης) αναγνωρίζει το νόμιμο και έγκυρο της τιτλοποίησης στα πλαίσια 

του Ν. 3156/2003 ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, της μεταβίβασης λόγω πώλησης στα πλαίσια του Ν. 

4354/2015 της ρυθμιζόμενης απαίτησης της Εταιρείας και της ανάληψης της διαχείρισής της από τη 

Διαχειρίστρια. 

 

4. Ο Οφειλέτης (ή/και ο Συνοφειλέτης): 

4.1 αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την εγκυρότητα των εμπραγμάτων και ενοχικών εξασφαλίσεων που έχουν 

δοθεί για τη ρυθμιζόμενη απαίτηση ή έχουν εγγραφεί με εκτελεστούς τίτλους για την εξασφάλιση  της 

ρυθμιζόμενης απαίτησης,  

4.2 αναγνωρίζει και αποδέχεται το ποσό της ρυθμιζόμενης απαίτησης ως νόμιμο, ακριβές και οφειλόμενο 

και 

4.3 αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα το νόμιμο και έγκυρο έκδοσης τυχόν εκδοθείσας διαταγής πληρωμής ή/και 

κάθε εν γένει εκτελεστού τίτλου ή/και ασφαλιστικού/ διασφαλιστικού μέτρου, παραιτούμενος κάθε 

αμφισβήτησης, ένστασης, ισχυρισμού του/ ουσιαστικού ή/και δικονομικού δικαίου κατ’ αυτών ως και των 

συνεπεία αυτών εγγεγραμμένων βαρών και διενεργηθεισών διαδικαστικών πράξεων αναγκαστικής 

εκτέλεσης και μη. 

 

5. Δεδομένου ότι η εξυπηρέτηση της οφειλής που ρυθμίστηκε γίνεται συστημικώς μέσω καταθετικού 

λογαριασμού, ο Οφειλέτης (ή/και ο Συνοφειλέτης) αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης σχετικού 

λογαριασμού σε συνεργαζόμενο με τη Διαχειρίστρια πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στον οποίο 

εμπρόθεσμα θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο για την κάλυψη των δόσεων. Ο Οφειλέτης (ή/και 

ο Συνοφειλέτης) είναι υποχρεωμένος να έχει κατατεθειμένα και διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια για την 

αποπληρωμή κάθε δόσης τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία πληρωμής τους. Με την 

παρούσα ο Οφειλέτης (ή/και ο Συνοφειλέτης) εξουσιοδοτεί ανέκκλητα τη Διαχειρίστρια να προβαίνει σε 



κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη χρέωση, κατόπιν εντολής της, του συγκεκριμένου λογαριασμού του με 

το οφειλόμενο ποσό των δόσεων ή οποιασδήποτε άλλης οφειλής σχετικής με τη Σύμβαση. 

 

6. Εφόσον ο Οφειλέτης (ή/και ο Συνοφειλέτης) εξοφλήσει προσηκόντως και εμπροθέσμως το ποσό της 

οφειλής κατά τη Σύμβαση αναδιάρθρωσης, δεν θα αναζητηθεί αποκλειστικά ως προς τον Οφειλέτη (ή/και 

τον Συνοφειλέτη): (α) το τμήμα της συνολικής προ ρύθμισης οφειλής που υπερβαίνει το ποσό της 

ρυθμιζόμενης οφειλής κατά τη Σύμβαση αναδιάρθρωσης και (β) θα αρθεί κάθε προσημείωση υποθήκης 

ή υποθήκη που εγγράφηκε επί εμπράγματου δικαιώματός του/τους προς εξασφάλιση της Σύμβασης, 

κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του Οφειλέτη (ή/και Συνοφειλέτη) προς τη Διαχειρίστρια.  

 

7. Σε περίπτωση που ο Οφειλέτης (ή/και ο Συνοφειλέτης):  

7.1 παραβιάσει οιαδήποτε υποχρέωσή του από/ένεκα ή εξ αφορμής της Σύμβασης αναδιάρθρωσης και 

του παρόντος και ιδίως καταστεί υπερήμερος ως προς καταβολές της Σύμβασης αναδιάρθρωσης προς 

την Εταιρεία, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά είτε 

την αξία τριών (3) δόσεων, είτε την αξία τουλάχιστον του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικά οφειλομένου 

ποσού σύμφωνα με την επιτευχθείσα ρύθμιση ή/και 

7.2 καταστεί αφερέγγυος υπαγόμενος σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή χειροτερεύσει η 

οικονομική του κατάσταση έναντι τρίτων πιστωτών του (όντας υπερήμερος ως προς τα χρέη του / 

συμβατικές του υποχρεώσεις προς αυτούς είτε συμμετείχαν, είτε συμβλήθηκαν είτε όχι στη διαδικασία 

εξωδικαστικού μηχανισμού) ή/και ένεκα ενεργειών τρίτων πιστωτών του, περιλαμβανομένων αυτών που 

συμβλήθηκαν ή καταλαμβάνονται από την προαναφερόμενή διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού 

ρύθμισης οφειλών ή/και 

7.3 που η Σύμβαση αναδιάρθρωσης βασίστηκε άμεσα ή έμμεσα σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή 

στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο Οφειλέτης (ή/και ο Συνοφειλέτης) 

καθώς και μέλη της οικογένειάς του  ή/και 

7.4. που η Σύμβαση αναδιάρθρωσης καταγγελθεί από άλλο Συμμετέχοντα Πιστωτή, 

η Εταιρεία δια της Διαχειρίστριας δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αναδιάρθρωσης με αποτέλεσμα 

την απώλεια της ρύθμισης ως προς αυτήν και την αναβίωση της απαίτησης της Εταιρείας από την αρχική 

χρηματοδοτική σύμβαση στο ύψος που είχε πριν τη σύναψη της Σύμβασης αναδιάρθρωσης, πλέον τόκων 

και εξόδων έκτοτε, αφαιρουμένων των ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης. Η 

αναβιωθείσα απαίτηση, εκτοκιζόμενη αναδρομικά από την ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης 

αναδιάρθρωσης με το επιτόκιο της αρχικής χρηματοδοτικής σύμβασης, θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη και 

άμεσα απαιτητή, δικαιούμενης της Εταιρείας να επιδιώξει από τον Οφειλέτη (ή/και τον Συνοφειλέτη) την 

είσπραξή της, στρεφόμενη με κάθε νόμιμο μέσο στο σύνολο της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένης 

της κύριας κατοικίας τους. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε επιπρόσθετη εξασφάλιση που δόθηκε ένεκα ή εξ 

αφορμής της Σύμβασης αναδιάρθρωσης θα εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή. 

 

8. Απόσπασμα από τα εμπορικά βιβλία και τις καρτέλες της Διαχειρίστριας, όπου εμφανίζεται η οφειλή 

του Οφειλέτη (ή/και του Συνοφειλέτη) από τη Σύμβαση, αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο, έχει χαρακτήρα 

πρωτοτύπου και αποτελεί πλήρη απόδειξη για την οφειλή και το ύψος της. Ρητά συμφωνείται ότι την ίδια 

ισχύ και αποδεικτική δύναμη έχουν οι καταστάσεις ή η αντίστοιχη μηχανογραφική απεικόνιση, στις οποίες 

εμφανίζεται η απαίτηση της Εταιρείας από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των τόκων, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Ο Οφειλέτης (ή/και ο Συνοφειλέτη) έχει πλήρες δικαίωμα ανταπόδειξης.  

 



9. Η Σύμβαση Αναδιάρθρωσης έχει υποκειμενική ενέργεια μόνο για τον εδώ συμβαλλόμενο Οφειλέτη 

(ή/και τον εδώ συμβαλλόμενο Συνοφειλέτη) και η Εταιρεία δια της Διαχειρίστριας επιφυλάσσεται ρητά του 

δικαιώματός της να διεκδικήσει από τους λοιπούς μη συμβαλλόμενους ενεχομένους τη συνολική οφειλή 

από την αρχική χρηματοδοτική σύμβαση, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί πλέον τόκων και εξόδων και 

αφαιρουμένων τυχόν καταβολών. 

 

10. Η Σύμβαση Αναδιάρθρωσης διέπει αποκλειστικά την υφιστάμενη έννομη σχέση. Τυχόν αιτήσεις 

ρύθμισης της συνολικής οφειλής μέσω της δικαστικής ή άλλης οδού καθίστανται άνευ αντικειμένου. 

Ένδικα βοηθήματα που έχουν ασκήσει οι ενεχόμενοι, καθίστανται ένεκα και δυνάμει της παρούσας άνευ 

αντικειμένου και ο Οφειλέτης (ή/και ο Συνοφειλέτης) αναλαμβάνουν ειδικότερα τις υποχρεώσεις που 

περιγράφονται στο όρο 9. του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης.  

 

11. Η Σύμβαση, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί το παρόν,  καταρτίζεται με την αποδοχή της 

από τον Οφειλέτη (ή/και τον Συνοφειλέτη), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4738/2020 και συμφωνείται 

ότι η βεβαίωση Επίτευξης Σύμβασης Αναδιάρθρωσης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους αποτελεί πλήρη απόδειξη της συναίνεσης του Οφειλέτη  για την κατάρτιση της Σύμβασης . 

 

12. Σε ό,τι αφορά οφειλές ένεκα ή εξ αφορμής καταναλωτικών δανείων, ανεξάρτητα του αριθμού των 

χωριστών ενοχών (δύο ή περισσότερα καταναλωτικά δάνεια), η ρύθμιση της ρυθμιζόμενης οφειλής αφορά 

και υλοποιείται σε ένα ενιαίο υπόλοιπό τους. Επιπλέον θα ανοιχθεί και θα τηρείται ένας λογαριασμός 

εξυπηρέτησής τους. 

 

13. Σε ό,τι αφορά δάνεια σε συζύγους (κατά το χρόνο της σύναψης της ενοχής) στα οποία υπήρχε η 

χορήγηση ενός ποσού δανείσματος με κοινή εξασφάλιση, όπου για ένα μέρος της οφειλής εμφανίζεται ως 

ενεχόμενος οφειλέτης ο ένας σύζυγος με ενεχυριάζοντα / ασφαλειοδότη τον άλλον και το αντίστροφο 

υπάρχει ευθύνη αλληλέγγυα, αδιαίρετη και εις ολόκληρο για έκαστο των δύο συζύγων ακόμη κι αν τα 

δάνεια αυτά εμφανίζουν διαφορετικό αριθμό σύμβασης αν και προέρχονται από την ίδια ενοχή.  

 

14. Σε ό,τι αφορά περιπτώσεις δανείων που προέρχονται από κοινή, κατά την οικονομική της λογική, 

ρύθμιση αλλά τηρούνται εξυπηρετούμενα σε δύο λογαριασμούς με κοινούς ενεχομένους οφειλέτες ή/και 

εγγυητές και κοινές ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, έστω και με διαφορετικό αριθμό σύμβασης, 

η καταβολή των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής θα γίνεται κατά τις υποδείξεις της Διαχειρίστριας σε 

έναν λογαριασμό και η ενοχή είναι και θεωρείται μία.  

 

15. Αν η αρχική ενιαία πιστωτική σύμβαση, λ. χ. εξασφαλισμένη με υποθήκη σύμβαση πίστωσης, είχε δύο 

λογαριασμούς, κάθε έναν τηρούμενο για εξυπηρέτηση χωριστού για τον κάθε λογαριασμό ποσού που 

δόθηκε μεν στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης για άλλη αιτία όμως και τώρα η πίστωση έχει καταγγελθεί και 

κάθε μέρος της ρυθμίσθηκε και εκχωρήθηκε, στο πλαίσιο χωριστής τιτλοποίησης σε δύο χωριστές 

Εταιρείες με διαχείριση από τη Διαχειρίστρια : Εφαρμόζεται υπέρ εκάστης Εταιρείας σε ό, τι αφορά τις 

υποθήκες και προσημειώσεις υποθήκης και ενέχυρα, η αρχή του αδιαιρέτου του ελληνικού αστικού 

δικαίου, υπό την έννοια  ότι αν μια αρχική ασφαλιζόμενη απαίτηση διαιρεθεί σε περισσότερα τμήματα η 

υποθήκη, στην αξία που γράφηκε και σε κάθε ενυπόθηκο ακίνητο, καλύπτει αδιαίρετα και εις ολόκληρον 

κάθε τμήμα της. 

 

16. Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Διαχειρίστρια: 



 

(α) Η Διαχειρίστρια θα επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα του 

Οφειλέτη και του Συνοφειλέτη και τυχόν τρίτων ενεχόμενων φυσικών προσώπων (εφεξής τα 

«Υποκείμενα»), στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη συνολική διαχείριση των οφειλών από τη Σύμβαση 

και το παρόν, καθώς και στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διαχειρίστριας με τις νομικές και εποπτικές 

υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαχείρισή τους. 

(β) Το σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 

Υποκειμένων, καθώς και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησης 

αυτών, περιγράφονται στο «Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία» της Διαχειρίστριας, που 

βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Διαχειρίστριας στη διεύθυνση 

[https://www.dovaluegreece.gr/el/oroi/gdpr-prosopika-dedomena]    

(γ) Ο Οφειλέτης ή/και ο Συνοφειλέτης δηλώνει/ουν ότι: 

(i) έχει/ουν ενημερωθεί πριν την κατάρτιση του παρόντος για την επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων από τη Διαχειρίστρια μέσω του «Εντύπου ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία» της 

Διαχειρίστριας, το οποίο ενημερώθηκε/αν ότι είναι αναρτημένο και επικαιροποιημένο σε σχετική 

ιστοσελίδα στον διαδικτυακό τόπο της Διαχειρίστριας, κατά τα παραπάνω (β) αναφερόμενα, και έχει/ουν 

κατανοήσει πλήρως τη φύση, το σκοπό, τη διάρκεια και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των 

προσωπικών του/τους δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματά του/τους έναντι της επεξεργασίας αυτής,  

(ii) τηρεί/ούν τις υποχρεώσεις του/τους, που απορρέουν από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός [ΕΕ] 2016/679) και τη σχετική ελληνική και 

ενωσιακή νομοθεσία, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε περίπτωση που 

παρέχει/ουν στη Διαχειρίστρια προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων, έχει/ουν 

προηγουμένως ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά με προσήκοντα τρόπο (ενδεικτικά, και όπου απαιτείται, 

μέσω παραπομπής στο «Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα 

με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία» της Διαχειρίστριας, το οποίο είναι 

αναρτημένο και επικαιροποιημένο σε σχετική ιστοσελίδα στον διαδικτυακό τόπο της Διαχειρίστριας 

[σήμερα: https://www.dovaluegreece.gr/el/oroi/gdpr-prosopika-dedomena], και έχει/ουν εξασφαλίσει, 

εφόσον απαιτείται, τη σχετική συγκατάθεσή τους, και αποδέχεται/ονται ότι η Διαχειρίστρια δεν έχει καμία 

ευθύνη για τη μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Οφειλέτη ή/και του Συνοφειλέτη και ότι για 

οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν σε σχέση με τη μη τήρηση αυτών των υποχρεώσεων 

υποχρεούται/ούνται να αποζημιώσει/ουν τη Διαχειρίστρια τους νόμιμους εκπροσώπους, διευθυντές ή 

προστηθέντες αυτής και 

(iii) για την εκτέλεση της Σύμβασης και του παρόντος, μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής 

που απορρέει από την Σύμβαση και το παρόν, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διαχειρίστριας και 

την προάσπιση των συμφερόντων της Διαχειρίστριας, είναι δυνατόν να διαβιβασθούν τα προσωπικά 

του/τους δεδομένα σε άλλες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) 

του ν. 4354/2015 ή σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών του ν.3758/2009, με σκοπό την ενημέρωσή 

του/τους σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής από την Σύμβαση και το παρόν, σύμφωνα με τους όρους 

των παραπάνω νόμων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. 
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