ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
Στην Αργυρούπολη Αττικής σήμερα ……………………………… συνάπτεται η παρούσα σύμβαση μεταξύ: 1) του αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος
FCA BANK GmbH Ελληνικό Υποκατάστημα (που αναφέρεται στο εξής ως « η Tράπεζα»), που εδρευει στην Schönbrunner Straße 297-307,
1121 Βιέννη Αυστρία , νόμιμα και μόνιμα εγκατεστημένου στην Ελλάδα (Λ. Βουλιαγμένης 580 Α στην Αργυρούπολη Αττικής), όπως νομίμως
εκπροσωπείται 2) του Eμπόρου Αυτοκινήτων ( που αναφέρεται στο εξής ως « η Πωλήτρια »), όπως νομίμως εκπροσωπείται και 3) του/των
αγοραστή/τών (που στο εξής αναφέρεται ως « ο Aγοραστής » ) και του/ των εγγυητή/τών (που στο εξής αναφέρεται ως «ο Εγγυητής »),
που προσδιορίζονται κατωτέρω. Με την παρούσα σύμβαση οι ως άνω συμβαλλόμενοι, ύστερα από αίτηση του αγοραστή, συμφωνούν την
πώληση του αυτοκινήτου που περιγράφεται κατωτέρω από την πωλήτρια στον αγοραστή με παρακράτηση της κυριότητας και τη χορήγηση
του κατωτέρω περιγραφόμενου δανείου από την τράπεζα προς τον αγοραστή για την αγορά του αυτοκινήτου αυτού υπό τους όρους και
συμφωνίες της παρούσας:

Στοιχεία Σύμβασης:
Αριθ. Σύμβασης Δανείου

Σ.Ε.Π.Π.Ε. :

%

Ετήσιο.Συμβατικό
Επιτόκιο:

%

Συν. Τίμημα
Αγοράς Αυτ/του

Προκαταβολή:
Ποσό
Δανείου:

Στοιχεία Πωλήτριας:
Επωνυμία :
Διεύθυνση :
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. :

Στοιχεία Αυτοκινήτου ( Καινούργιου ή Μεταχειρισμένου ):
Κατασκευαστής:

Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας:

Μοντέλο:

Κυλινδρισμός :

Αριθμός Πλαισίου:

Φορολογήσιμοι Ίπποι:

Aρ. Κυκλοφορίας

Στοιχεία Πελάτη/ων :
Αγοραστής (Α) ………….%

Αγοραστής (Β) …………%

Αγοραστής (Γ) …………%

Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Διεύθυνση:
Περιοχή / Πόλη:
Ταχ. Κώδικας:
Α.Δ.Τ. :
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. :
Στοιχεία Εγγυητή :
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Διεύθυνση:

Περιοχή / Πόλη:
Ταχ. Κώδικας:
Α.Δ.Τ. :
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. :

1. Πώληση αυτοκινήτου και περιγραφή αυτού – Τίμημα
1.1. Επί καινούργιου αυτοκινήτου
Η Πωλήτρια δήλωσε ότι έχει στην πλήρη, αποκλειστική, αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα καινούργιο αυτοκίνητο πλήρες,
με τα διάφορα παρακολουθήματα, παραρτήματα και εξαρτήματά του, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας το οποίο περιγράφεται στη σελίδα 1 του
παρόντος. Το αυτοκίνητο αυτό η Πωλήτρια υπό τον όρο της διατηρήσεως της κυριότητας, κατά τα κατωτέρω, το πωλεί, το παραχωρεί, το
μεταβιβάζει και το παραδίδει κατά χρήση και μόνο, στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο υπό τους όρους του παρόντος Ιδιωτικού
Συμφωνητικού.
Επί μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
Η Πωλήτρια δήλωσε ότι έχει στην πλήρη, αποκλειστική, αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
πλήρες, με τα διάφορα παρακολουθήματα, παραρτήματα και εξαρτήματά του, το οποίο περιγράφεται στη σελίδα 1 του παρόντος. Το
αυτοκίνητο αυτό η Πωλήτρια υπό τον όρο της διατηρήσεως της κυριότητας, κατά τα κατωτέρω, το πωλεί, το παραχωρεί, το μεταβιβάζει και
το παραδίδει κατά χρήση και μόνο, στον αφ’ετέρου συμβαλλόμενο υπό τους όρους του παρόντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

2. Εξόφληση του Τιμήματος
Μέρος του Τιμήματος προσδιοριζόμενο στη σελίδα 1 του παρόντος έχει ήδη προκαταβληθεί από τον Αγοραστή στην Τράπεζα για
λογαριασμό της Πωλήτριας. Το υπόλοιπο θα καταβληθεί από το προϊόν δανείου που συνομολογείται με το παρόν να χορηγήσει η
Τράπεζα στον Αγοραστή. Το προϊόν του δανείου μαζί με το ανωτέρω ποσό της προκαταβολής θα καταβληθεί απευθείας από την
Τράπεζα στην Πωλήτρια έναντι νομίμου παραστατικού της τελευταίας, χορηγουμένης με την παρούσα σχετικής προς τούτο
εξουσιοδότησης του Αγοραστή προς την Τράπεζα.
3. Δάνειο και αποπληρωμή αυτού
3.1. Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον Αγοραστή, για τον ανωτέρω σκοπό αποκλειστικά, δάνειο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται στη
σελίδα 1 του παρόντος και το οποίο αποκαλείται εφεξής το «Δάνειο». Συμφωνείται ότι το Δάνειο θα εκταμιευθεί στο σύνολό του με
καταβολή της Τράπεζας προς την Πωλήτρια, την οποία ο Αγοραστής ορίζει ανεκκλήτως ως δεκτική καταβολής, αποδεχόμενος ότι η
καταβολή αυτή θα ισοδυναμεί με καταβολή στα χέρια του Αγοραστή. Ο χρόνος εκταμίευσης και έναρξης τοκοφορίας του Δανείου
συμφωνείται ότι θα αποδεικνύεται πλήρως από παραστατικά και εγγραφές στα βιβλία της Τράπεζας.
3.2. Ο Αγοραστής υποχρεούται να αποπληρώσει στην Τράπεζα το Δάνειο εντόκως, σε δόσεις που περιλαμβάνουν κεφάλαιο, τόκους
υπολογιζόμενους κατά το άρθρο 4. Η διάρκεια του κατά την παρούσα σύμβαση δανείου ορίζεται σε
μήνες. Οι δόσεις που θα
υπολογίζονται κατά το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας, είναι οι οριζόμενες στο συνημμένο Παράρτημα του παρόντος και θα
καταβάλλονται ανά μία στις ημερομηνίες που ορίζονται στο ίδιο Παράρτημα.
3.3 . Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών: ο Αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την
πίστωση του αυτοκινήτου άλλα ΟΧΙ και από την πώληση του αυτοκίνητου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του
άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Ζ1-699/2010, έτσι ώστε μεταξύ άλλων ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα το
χρεωστικό υπόλοιπο της Πίστωσης με τους επ’ αυτού δεδουλευμένους μέχρι την εξόφληση τόκους και τυχόν έξοδα χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης. Επί υπερημερίας του
Αγοραστή ως προς την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων του μετά την υπαναχώρηση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα επί
υπερημερίας του ως προς την εξόφληση οποιασδήποτε δόσεως της πιστώσεως, περιλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της
έκδοσης διαταγής πληρωμής, της καταγγελίας της σύμβασης, της αφαίρεσης του αυτοκινήτου κλπ.
3.4. Ο Αγοραστής δικαιούται να προπληρώσει εφάπαξ το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Δανείου υπό τον όρο ότι θα επιδώσει
στην Τράπεζα σχετική έγγραφη προειδοποίηση. Ημερομηνία εξόφλησης είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση δέκα πέντε
(15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω προειδοποίησης, αλλά αυτή η ημερομηνία προπληρωμής
θα συμπίπτει με μία ημερομηνία αποπληρωμής από τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του
Δανείου, η Τράπεζα δικαιούται εύλογης και αντικειμενικά αιτιολογημένης αποζημίωσης για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση
με την πρόωρη εξόφληση του Δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη εξόφληση πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος
για το οποίο έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων. Η εν λόγω αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:
α) το 1% του ποσού του Δανείου που εξοφλείται πρόωρα, εφόσον το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της
συμφωνηθείσας λήξης της σύμβασης πίστωσης υπερβαίνει το ένα έτος. Εάν το χρονικό αυτό διάστημα δεν υπερβαίνει το ένα έτος, η
αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5 % του ποσού του Δανείου που εξοφλείται πρόωρα,
β) το ποσό των τόκων που θα είχε καταβάλει ο Αγοραστής κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της
συμφωνηθείσας ημερομηνίας λήξης της σύμβασης πίστωσης. Η Τράπεζα μπορεί να αξιώνει την εν λόγω αποζημίωση μόνον ως προς το
ποσό της πρόωρης εξόφλησης που υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ σε οποιοδήποτε διάστημα 12 μηνών. Σε περίπτωση
τροποποίησης του άρθρου 16 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΖΙ-699/23-6-2010, η Τράπεζα, εκτός τυχόν αντίθετης πρόβλεψης
των νέων διατάξεων, θα δικαιούται να προσδιορίσει την ανωτέρω αποζημίωση είτε βάσει των νέων διατάξεων, είτε βάσει τών ανωτέρω
όρων της παρούσας παραγράφου
3.5. Φόροι, τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιωνδήποτε τρίτων που
επιβάλλονται επί του κεφαλαίου, των τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων του Δανείου ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη δανειστική
σύμβαση, βαρύνουν τον Αγοραστή.
3.6. Επιπλέον των επιβαρύνσεων του Άρθρου 3.5 ανωτέρω, ο Αγοραστής κατέβαλε σήμερα προς την Τράπεζα μη επιστρεπτέο ποσό
.
€ , το οποίο αντιστοιχεί στις εύλογες διαχειριστικές δαπάνες στις οποίες προέβη εξ ιδίων η Τράπεζα για την αξιολόγηση
του δανείου και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού σταδίου του Δανείου. Οι δαπάνες αυτές, τις οποίες ο Αγοραστής συμφώνησε
ανεπιφύλακτα να αποδώσει στην Τράπεζα, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα έξοδα επικοινωνίας με την Πωλήτρια, τα έξοδα αξιολόγησης
του πιστωτικού κινδύνου του Δανείου, λήψης νομικών συμβουλών, εκτύπωσης και αποστολής συμβάσεων και εγγράφων, διενέργειας
πιστοληπτικού ελέγχου, κλπ.
3.7. Τον οφειλέτη βαρύνουν επίσης τα τυχόν έξοδα εξοφλήσεως του δανείου, τα έξοδα εκτελέσεως ανεξάρτητα από την περάτωσή
τους, τα έξοδα παρεπόμενων συμβάσεων, τα πάσης φύσεως έξοδα στα οποία τυχόν θα υποβληθεί η Τράπεζα για την διασφάλιση των
απαιτήσεών της ενδίκως ή και εξωδίκως (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων των αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών
επιμελητών) και όλα γενικώς τα έξοδα που γίνονται ή θα γίνουν με αιτία ή αφορμή τη δανειστική σύμβαση ή την εκτέλεσή της. Όλα τα
έξοδα είναι καταβλητέα από τον οφειλέτη εντόκως από την ημέρα πληρωμής τους, η δε Τράπεζα δικαιούται να χρεώσει με τα έξοδα
αυτά τον λογαριασμό του.
3.8. Συμφωνείται ότι οι εγγραφές στον ειδικό δανειακό λογαριασμό που θα τηρεί η Τράπεζα θα συνιστούν πλήρη και αδιάψευστη
απόδειξη περί του ακριβούς ύψους της εκάστοτε οφειλής του Αγοραστή προς την Τράπεζα, καθώς και του εάν και πότε διενεργήθηκαν
ή όχι οι σχετικές καταβολές. Το περιεχόμενο του δανειακού λογαριασμού ή των αποσπασμάτων του θα δεσμεύει τον Αγοραστή κατά
του οποίου θα αποτελεί πλήρη απόδειξη, με την εξαίρεση περιπτώσεων προφανούς αριθμητικού σφάλματος.
4. Τόκος επί του Δανείου – Υπερημερία του Αγοραστή
4.1. Ο τόκος του Δανείου θα υπολογίζεται τοκαριθμικά επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Δανείου προς το ετήσιο σταθερό επιτόκιο
που αναφέρεται στη σελίδα 1 του παρόντος (και το οποίο αποκαλείται «Συμβατικό Επιτόκιο») με βάση έτος 360 ημερών και υπόκειται
σε αναπροσαρμογή υπό τους όρους του παρόντος. Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) όπως ορίζεται από την Κοινή
Υπουργική απόφαση Φ1 - 983 / 91 Φ.Ε.Κ. 172 τ. Β 21 - 3 – 1993 και τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Ζ1-178/2001 ΦΕΚ 255/9.3.2001
είναι σήμερα
και υπόκειται σε αναπροσαρμογή υπό τους όρους του παρόντος.
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4.2. Ο Αγοραστής, αν δεν εξοφλήσει οποιαδήποτε οφειλή του προς την Τράπεζα, με βάση την παρούσα, για κεφάλαιο, τόκους, έξοδα,
ασφάλιστρα, φόρους κ.λ.π. (εφεξής το «Χρέος»), καθίσταται υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της ημέρας κατά την οποία η οφειλή
έγινε ληξιπρόθεσμη. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να καταβάλει τόκο υπερημερίας προς επιτόκιο ίσο με το
ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο
υπερημερίας ορίζεται σήμερα σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2393/1996, και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στην οικεία
σύμβαση επιτόκιο περισσότερο από δύο και μισή (2,5%) εκατοστιαίες μονάδες ετησίως. Η Τράπεζα επί υπερημερίας του Αγοραστή,
διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση κατάργησης ή τροποποίησης της ΠΔΤΕ 2393/1996 να μεταβάλει μονομερώς τον αριθμό των
εκατοστιαίων μονάδων (σήμερα 2,5%) με τον οποίο θα προσαυξάνεται το συμβατικό επιτόκιο ή να ορίζει νέο τρόπο προσδιορισμού
του επιτοκίου υπερημερίας.
4.3. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής στην ισχύουσα νομοθεσία ή στην ερμηνεία των κειμένων διατάξεων από οποιαδήποτε δικαστική,
διοικητική ή νομισματική αρχή η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή στην Τράπεζα ή την επαύξηση οποιουδήποτε φόρου, τέλους,
εισφοράς, δικαιώματος, παρακράτησης ή συναφούς επιβάρυνσης χάριν οποιουδήποτε τρίτου προσώπου τότε ο Αγοραστής θα
υποχρεούται να αποζημιώσει στο ακέραιο την Τράπεζα για κάθε τέτοιο ενδεχόμενο μόλις του ζητηθεί και να αποδώσει το παραπάνω
επιπρόσθετο κόστος στο μέγιστο μέτρο που αυτό επιτρέπεται κάθε φορά από την ελληνική νομοθεσία και σε περίπτωση αδυναμίας, εν
όλω ή εν μέρει, η Τράπεζα θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, απευθύνοντας στον Αγοραστή προηγούμενη έγγραφη
ειδοποίηση δύο (2) μηνών.
4.4. Σε κάθε περίπτωση απότομης και σημαντικής αλλαγής των επιτοκίων της αγοράς (όπως π.χ. το επιτόκιο αναφοράς της αρμόδιας
Κεντρικής Τράπεζας ή το μέσο κόστος δανεισμού ), η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ανάλογης αναπροσαρμογής του παρόντος ως προς
το ονομαστικό επιτόκιο του υπόλοιπου δανείου καθώς και το ποσοστό Σ.Ε.Π.Π.Ε. του Άρθρου 4.1 ανωτέρω. Η αναπροσαρμογή θα
ανακοινώνεται γραπτώς στον Αγοραστή.)
5. Εγγύηση της Πωλήτριας – Εκχώρηση Δικαιωμάτων
Η Πωλήτρια δηλώνει προς την αποδεχόμενη Τράπεζα ότι εγγυάται την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση του Δανείου, κατά το
κεφάλαιο, τους τόκους, τους τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων και τόκων
υπερημερίας, τα έξοδα και λοιπά κονδύλια από το Δάνειο, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας του Δανείου από την Τράπεζα,
είτε λόγω μη εκπληρώσεως από τον Αγοραστή κάποιας από τις υποχρεώσεις που έχει αυτός αναλάβει με την παρούσα, είτε λόγω
συνδρομής κάποιου από τα περιστατικά που αναφέρονται στην παρούσα και παρέχουν στην Τράπεζα δικαίωμα να κηρύξει το Δάνειο
ολικά ή μερικά ληξιπρόθεσμο και αμέσως απαιτητό, και γενικώς εγγυάται η Πωλήτρια την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει, ως οφειλέτης του Δανείου, με την παρούσα σύμβαση ο Αγοραστής. Ρητώς όμως συνομολογείται ότι η υποχρέωση της
Πωλήτριας έναντι της Τράπεζας από την ως άνω εγγύηση περιορίζεται και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που θα προκύψει από την
πώληση του αυτοκινήτου μετά την αφαίρεσή του είτε από την Τράπεζα είτε από την Πωλήτρια για λογαριασμό της Τράπεζας
Υποχρεούται όμως η Πωλήτρια κατά τη διάθεση του αφαιρεθέντος αυτοκινήτου να ενεργεί βάσει οδηγιών της Τράπεζας ως προς το
πρόσωπο του νέου αγοραστή και ως προς το ύψος του τιμήματος πωλήσεως του αφαιρεθέντος αυτοκινήτου καθώς και ως προς τους
όρους πληρωμής.
Η Πωλήτρια εκχωρεί προς την αποδεχόμενη Τράπεζα όλα τα δικαιώματα και τις αξιώσεις της έναντι του Αγοραστή και ειδικότερα την
αξίωσή της για αφαίρεση της κατοχής του αυτοκινήτου, το διαπλαστικό δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως, κάθε
χρηματική απαίτησή της κατά του Αγοραστή καθώς και κάθε άλλη απαίτησή της κατά του Αγοραστή από οποιαδήποτε αιτία,
εξουσιοδοτεί δε ανεκκλήτως την Τράπεζα να ασκήσει αντ’αυτής όλα τα ανωτέρω δικαιώματα και αξιώσεις και κάθε ποσό που τυχόν θα
εισπράξει η Τράπεζα να το αγάγει σε εξόφληση των εκ του Δανείου απαιτήσεών της.Οι κατά τα ανωτέρω εκχωρήσεις δικαιωμάτων και
απαιτήσεων από την Πωλήτρια προς την Τράπεζα γίνονται καταπιστευτικώς προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας κατά του
Αγοραστή και των ενδεχομένων απαιτήσεών της κατά της Πωλήτριας σε περίπτωση καταπτώσεως της εγγυήσεως της τελευταίας.
6. Καταγγελία του Δανείου
6.1. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως το Δάνειο οποτεδήποτε και απροθέσμως (χωρίς προειδοποίηση), στις
περιπτώσεις που ορίζεται στο νόμο ή προβλέπεται με ρήτρα του παρόντος, καθώς και σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν ο Αγοραστής καθυστερήσει την εξόφληση και μίας μονο δόσης κατά την οριζομένη στο παρόν για την εξόφλησή της τακτή
ημερομηνία ή παραβεί οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του έναντι της Τράπεζα που απορρέει από την παρούσα,
β) αν ο Αγοραστής δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε σημαντική υποχρέωσή του προς τρίτους,
γ) αν ο Αγοραστής παύσει τις πληρωμές του ή πτωχεύσει καθώς και αν διαταχθεί κατάσχεση ή σφράγιση ή αναγκαστική διαχείριση της
περιουσίας του και
δ) αν ο Αγοραστής (επί νομικού προσώπου) λυθεί ή ληφθεί απόφαση για τη λύση του ή για ανάκληση της διοικητικής πράξης συστάσεώς
του ή ληφθούν εναντίον του μέτρα συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης.
6.2. Αν συντρέχει περίπτωση για την οποία παρέχεται στην Τράπεζα δικαίωμα καταγγελίας του Δανείου, η Τράπεζα έχει απόλυτη
διακριτική εξουσία να ασκήσει ή να μην ασκήσει αυτό το δικαίωμά της. Από τη μη άσκηση αυτού του δικαιώματος (εφάπαξ ή
εξακολουθητικά) δεν μπορεί να συναχθεί παραίτηση της Τράπεζας από αυτό ή αποδυνάμωσή του τόσο σε σχέση με τη συγκεκριμένη
περίπτωση όσο και σε σχέση με περιπτώσεις που θα ανακύψουν τυχόν στο μέλλον.
7. Παράδοση του Αυτοκινήτου – Παρακράτηση κυριότητας – Αφαίρεση
7.1. Επί καινούργιου αυτοκινήτου
Ο Αγοραστής δήλωσε ότι παρέλαβε το παραπάνω αυτοκίνητο μόνο στη χρήση του, ότι το εξέτασε προηγουμένως και σχολαστικός με
εξειδικευμένα πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης του και το βρήκε να είναι απολύτως καινούργιο, σε άψογη κατάσταση

εμφάνισης και λειτουργίας, χωρίς πραγματικά ελαττώματα και ελλείψεις ιδιοτήτων και απολύτως κατάλληλο για το σκοπό που το
προορίζει, συμφωνουμένου ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση η ευθύνη της Πωλήτριας σε περίπτωση υπάρξεως κατασκευαστικού
ελαττώματος στο πωλούμενο πράγμα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποκατάσταση του ελαττώματος στο συνεργείο της ή
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σε συνεργείο που θα υποδείξει αυτή, με την προϋπόθεση διαπιστώσεως του ελαττώματος από τεχνικούς της Πωλήτριας,
αποκλειόμενης ρητώς κάθε περαιτέρω ευθύνης της Πωλήτριας από οποιονδήποτε άλλο λόγο, τόσο για θετικές όσο και αποθετικές
ζημίες από την πιο πάνω αιτία, σύμφωνα με τους λεπτομερείς όρους που αναγράφονται σε ειδικό φυλλάδιο εγγυήσεως που
υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Ο Αγοραστής δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα παραπάνω δηλώθηκαν.
Επί μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
Ο Αγοραστής δήλωσε ότι παρέλαβε το παραπάνω αυτοκίνητο μόνο στη χρήση του, ότι το εξέτασε προηγουμένως και σχολαστικός με
εξειδικευμένα πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης του και το βρήκε σε καλή κατάσταση εμφάνισης και λειτουργίας, με κριτήριο
πάντοτε το γεγονός ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι μεταχειρισμένο, χωρίς πραγματικά ελαττώματα και ελλείψεις ιδιοτήτων, μη
θεωρουμένων ως πραγματικών ελαττωμάτων και φθορών που δικαιολογούνται από τη μέχρι τούδε χρήση του αυτοκινήτου των οποίων
έλαβε γνώση ο Αγοραστής, αποκλειομένης ως εκ τούτου ρητώς κάθε ευθύνης της Πωλήτριας τόσο για θετικές όσο και αποθετικές ζημίες
από πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του πωλούμενου αυτοκινήτου καθώς και για αναστροφή της
πωλήσεως, για μείωση του τιμήματος ή για αντικατάσταση του αυτοκινήτου. Ο Αγοραστής δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα
παραπάνω δηλώθηκαν.
7.2. Μέχρι την τελική και ολοσχερή εξόφληση του Τιμήματος που πιστώθηκε και μέχρι την ολοσχερή και προσήκουσα εκπλήρωση κάθε
άλλης οικονομικής υποχρέωσης του Αγοραστή που τυχόν απορρέει από την παρούσα σύμβαση, η κυριότητα του αυτοκινήτου
παραμένει στην Πωλήτρια, του Αγοραστή θεωρουμένου ότι το χρησιμοποιεί μέχρι τότε με παρακλητική σχέση και χωρίς να έχει το
δικαίωμα να το μεταβιβάσει με οποιονδήποτε νομικό τύπο, ακόμα και κατά την κρίση του. Αν, παρά ταύτα, το αυτοκίνητο περιέλθει
για οποιονδήποτε λόγο στην κατοχή και χρήση άλλου ή μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση από αυτήν που ο Αγοραστής δήλωσε στην αρχή
του παρόντος, ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στην Πωλήτρια και στην Τράπεζα εγγράφως μέσα σε
24 ώρες από την επέλευσή του. Πάντως τέτοιες μεταβολές συμφωνείται ρητώς ότι απαγορεύονται αν δεν έχει δοθεί προηγουμένως η
έγγραφη συναίνεση της Πωλήτριας και της Τράπεζας, τυχόν δε επέλευσή τους χωρίς την εν λόγω συναίνεση της Πωλήτριας και της
Τράπεζας αποτελεί, εφόσον το επιθυμήσει η Πωλήτρια ή η Τράπεζα, λόγο λύσης (διαλυτική αίρεση) της παρούσας σύμβασης και
αφαίρεσης του αυτοκινήτου με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
7.3. Για την εξασφάλιση του δικαιώματος αναγωγής της Πωλήτριας κατά του Αγοραστή, που προαναφέρθηκε, συμφωνείται με την
παρούσα παρακράτηση της κυριότητας του αυτοκινήτου από την Πωλήτρια μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του Χρέους και
εκπλήρωση όλων των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων του Αγοραστή και την απόσβεση της εγγύησης και του δικαιώματος αναγωγής
της Πωλήτριας έναντι του Αγοραστή. Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη με σκοπό την παρεμπόδιση της άσκησης των δικαιωμάτων της
Πωλήτριας και της Τράπεζας, μπορεί να προ-καλέσει τη δίωξη του Αγοραστή επί υπεξαιρέσει, καταδολιεύσει, παρακωλύσει
δικαιώματος κ.λ.π.
7.4. Σε κάθε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης και προσκλήσεως της Πωλήτριας από την Τράπεζα για εξόφληση των απαιτήσεων
της Τράπεζας από την Πωλήτρια, η Πωλήτρια καθώς και η Τράπεζα ως εκδοχέας της Πωλήτριας έχουν κατά του Αγοραστή αναγωγικά
όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, σωρευτικά ή επιλεκτικά, δικαίωμα: (α) να απαιτήσει την
καταβολή στην Τράπεζα ολοκλήρου
οφειλομένου ποσού του Δανείου, το οποίο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, πλέον τόκων υπερημερίας και δικαστικών
εξόδων, καθώς και κάθε άλλης οφειλής του Αγοραστή, ασκώντας όλα τα κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικονομικά δικαιώματά
της, περιλαμβανομένης της αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωμής βάσει του παρόντος, το οποίο ο Αγοραστής αναγνωρίζει ως
έγγραφη αναγνώριση οφειλής ορισμένου ποσού, το ληξιπρόθεσμο του οποίου στο σύνολο του αποδεικνύεται εκ της παρόδου μίας
οποιασδήποτε εκ των ημερομηνιών καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ή (β) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς οποιαδήποτε
δηλοποίηση, ασκώντας τα δικαιώματά της από την παρακρατηθείσα κυριότητα (και αν ακόμη είχε προηγουμένως απαιτήσει την
πληρωμή του Τιμήματος κατ’άρθρο 532 Α.Κ.), να προβεί στην αφαίρεση του αυτοκινήτου από τα χέρια του Αγοραστή και οποιουδήποτε
τρίτου, αποκλειομένου του δικαιώματος της επισχέσεως από τον Αγοραστή για οποιαδήποτε αιτία.
Σε περίπτωση αρνήσεως του Αγοραστή να παραδώσει στην Πωλήτρια ή στην Τράπεζα το αυτοκίνητο, θα θεωρείται ότι διαταράσσει τη
νομή της Πωλήτριας ή κατά περίπτωση της Τράπεζας επί του ως άνω αυτοκινήτου και η Πωλήτρια ή η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να
επιδιώξει την αφαίρεση του αυτοκινήτου, ασκώντας όλα τα κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικονομικά δικαιώματά της,
περιλαμβανομένης και της αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων.
Σε περίπτωση που η Πωλήτρια ή η Τράπεζα αφαιρέσει το αυτοκίνητο ή της το επιστρέψει ο Αγοραστής με τη θέλησή του, κάθε ποσό
που έχει καταβληθεί στην Πωλήτρια ή στην Τράπεζα μέχρι την αφαίρεση ή την οικειοθελή επιστροφή του αυτοκινήτου το κρατεί η
Τράπεζα ή η Πωλήτρια για λογαριασμό της Τράπεζας και προς ικανοποιήσει των απαιτήσεων της τελευταίας εκ του Δανείου και εκ της
εγγυήσεως αλλά και λόγω συμφωνημένης απó τώρα αποζημιώσεώς της για τη χρήση του αυτοκινήτου από τον Αγοραστή και ως
συμφωνημένη αποζημίωση για τη μείωση της αξίας του αυτοκινήτου και για τις φθορές και βλάβες αυτού μέχρι την αφαίρεσή του ή
την οικειοθελή επιστροφή του, επιτρεπομένης κατά την κρίση της Τράπεζας και της επιδιώξεως εισπράξεως των μέχρι της αφαιρέσεως
ληξιπροθέσμων δόσεων του Δανείου, καθώς και κάθε επί πλέον θετικής ή αποθετικής ζημίας της Πωλήτριας και της Τράπεζας μη
καλυπτομένης από το εξοφληθέν μέρος του Δανείου και από την πώληση σε τρίτους του αφαιρεθέντος αυτοκινήτου.Η Πωλήτρια έχει
το δικαίωμα να προβαίνει σε σωρευτική άσκηση όλων των πιο πάνω δικαιωμάτων της για αποζημίωσή της κατά τις πιο πάνω διακρίσεις
και για συμφωνημένη από τώρα ποινική ρήτρα, του Αγοραστή παραιτουμένου από κάθε αντίθετο δικαίωμά του.
Οποιαδήποτε τυχόν, έστω και μακρά, ανοχή από την Πωλήτρια παραβάσεως των όρων του παρόντος από τον Αγοραστή, δεν
συνεπάγεται ούτε τεκμηριώνει παραίτηση της Πωλήτριας ή καταχρηστική άσκηση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων της Πωλήτριας
που απορρέουν από τον παρόντα όρο και μάλιστα των δικαιωμάτων της που απορρέουν από την παρακρατηθείσα κυριότητα του
αυτοκινήτου. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα έχει και η Τράπεζα ως εκδοχέας των δικαιωμάτων της Πωλήτριας.
8. Κίνδυνοι – Δαπάνες – Συντήρηση
Ο Αγοραστής φέρει από σήμερα και μέχρι τη μεταβίβαση σε αυτόν της κυριότητας του Αυτοκινήτου όλους τους επί και εκ

αυτοκινήτου κινδύνους επί προσώπων ή πραγμάτων, ευθύνεται δε έναντι της Πωλήτριας και της Τράπεζας για οποιαδήποτε απώλεια,
καταστροφή, ολική ή μερική, φθορά ή βλάβη αυτού, ανεξαρτήτως αν αυτή προκλήθηκε από υπαιτιότητα κάθε μορφής του Αγοραστή,
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ή των υπ’αυτού προστηθέντων, από τυχαίο γεγονός ή ακόμα και ανωτέρα βία. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η Πωλήτρια ή η Τράπεζα
υποχρεωθεί να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο για ζημίες τις οποίες υπέστη εκ της κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ο Αγοραστής
υποχρεούται να τις αποζημιώνει πλήρως. Ο Αγοραστής για κάθε τυχόν βλάβη ή επισκευή του πωλουμένου αυτοκινήτου υποχρεούται
να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των τεχνικών της Πωλήτριας, με την επιφύλαξη δε των οριζομένων ανωτέρω, οποιαδήποτε επισκευή
ή προσθήκη επωφελής, αναγκαία ή πολυτελής παραμένει προς όφελος του αυτοκινήτου και της Πωλήτριας ή/και της Τράπεζας προς
ικανοποίηση οποιασδήποτε απαιτήσεώς τους κατά του Αγοραστή.
Ο Αγοραστής μέχρι να εξοφλήσει τελικώς και ολοσχερώς το Δάνειο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οφειλή του που απορρέει από το
παρόν συμφωνητικό, έχει την υποχρέωση να διαφυλάσσει, να συντηρεί και να επιδιορθώνει με έξοδά του το αυτοκίνητο και επίσης να
διατηρεί το αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση έχοντας ευθύνη απέναντι στην Πωλήτρια και την Τράπεζα για κάθε φθορά, βλάβη ή
απώλειά του, ακόμα και εκ τύχης, και να πληρώνει εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του, όπως επίσης και κάθε άλλο φόρο ή τέλος ή
πρόστιμο που βαρύνει το αυτοκίνητο. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας από τον Αγοραστή, μπορεί να
τα πληρώσει η Πωλήτρια ή/και η Τράπεζα και να ασκήσει τα ανωτέρω συνομολογηθέντα δικαιώματά της είτε για την είσπραξη της
οφειλής είτε για την αφαίρεση του αυτοκινήτου με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7.3. του παρόντος.
Επίσης ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως με έγγραφο την Πωλήτρια σε περίπτωση βλάβης ή δυστυχήματος ή
συντηρητικής κατασχέσεως ή αντιποιήσεως δικαιώματος τρίτου επί του αυτοκινήτου.
9. Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις
Όλοι οι φόροι, τέλη και δικαιώματα κάθε μορφής, υφιστάμενοι ή μέλλοντες, οι οποίοι αφορούν το αυτοκίνητο, βαρύνουν
αποκλειστικώς τον Αγοραστή και όταν ακόμη επιβάλλονται εις βάρος της Πωλήτριας. Σε περίπτωση αφαίρεσης του αυτοκινήτου από
την Πωλήτρια ή την Τράπεζα, κατά τα οριζόμενα στο παρόν, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ζητήσει από την Πωλήτρια τους φόρους,
τέλη, δικαιώματα και γενικά οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αυτός κατέβαλε ή οφείλει να καταβάλει προς το Δημόσιο ή άλλη αρχή ή
οποιονδήποτε τρίτο. Τα ποσά αυτά παραμένουν εις όφελος της Πωλήτριας και της Τράπεζας, λόγω παραχώρησης της χρήσης του
αυτοκινήτου στον Αγοραστή μέχρι την αφαίρεση αυτού και της, συνεπεία αυτής, μείωσης της αξίας του. Ο Αγοραστής οφείλει να
πληρώνει τους φόρους, δικαιώματα, τέλη, π.χ. τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π. εμπρόθεσμα. Αν για οποιονδήποτε λόγο η Πωλήτρια
υποχρεωθεί να καταβάλει φόρους, τέλη κ.λ.π. καθώς και οποιοδήποτε πρόστιμο επ’ αυτών, αυτή έχει τα δικαιώματα που ορίζονται στο
άρθρο 7 του παρόντος.
10. Ασφάλιση
10.1. Το αυτοκίνητο πρέπει να ασφαλισθεί υπέρ της Πωλήτριας στις περιπτώσεις των παραγράφων 10.2 και 10.3 και υπέρ της Τράπεζας
στις περιπτώσεις της παραγράφου 10.4 και να παραμείνει έτσι ασφαλισμένο μέχρι την τελική και ολοσχερή εξόφληση του Δανείου,
καθώς και οποιασδήποτε άλλης οφειλής του Αγοραστή που πηγάζει από το παρόν, σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της Τράπεζας,
με φροντίδα της τελευταίας και με έξοδα του Αγοραστή.
10.2. Το αυτοκίνητο θα ασφαλισθεί και θα παραμείνει ασφαλισμένο για ατυχήματα σε τρίτα πρόσωπα και υλικές ζημιές αυτών
(πράγματα τρίτων) μέχρι των αντίστοιχων ποσών που ορίζονται εκάστοτε βάσει του Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της
εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, καθώς και εκείνων που θα προβλέπει κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού,
συμπεριλαμβανομένων όλων των καθοριζομένων κατωτάτων ορίων αποζημιώσεως τρίτων που θα προκύψουν με Υπουργική Απόφαση
κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι της ολοσχερούς εξοφλήσεώς του.
10.3. Η ασφάλιση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης την ασφάλιση των επιβατών του αυτοκινήτου από ατύχημα, την ευθύνη του οποίου
φέρει ο οδηγός αυτού ως και όλες τις ανωτέρω καλύψεις για την ευθύνη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση κλοπής (Αυτογνώμονος
αφαίρεσης).
10.4. Επίσης στο ανωτέρω ασφαλιστήριο αυτοκινήτου θα συμπεριληφθεί και η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία της αξίας
αντικαταστάσεως αυτού συνεπεία πυρός και ολικής κλοπής που ίσχυε κατά την ημέρα αγοράς του.
10.5. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα συνομολογηθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και θα ανανεώνεται κάθε εξάμηνο μέχρι
της ολοσχερούς εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του Αγοραστή προς την Τράπεζα και της υπογραφής της κατά την παράγραφο 11
του παρόντος. Η ανανέωση θα γίνεται ένα μήνα πριν τη λήξη κάθε εξάμηνης ασφαλιστικής περιόδου με την καταβολή εκ μέρους του
Αγοραστή των ασφαλίστρων στην ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής των ασφάλιστρων εκ μέρους του
αγοραστή η τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταβάλει η ίδια επ’ ονόματι και λογαριασμό του αγοραστή . Ενόψει της ανωτέρω
συνομολογουμένης υποχρεώσεως του Αγοραστή για την κάλυψη της δαπάνης ασφαλίσεως του αυτοκινήτου, ο Αγοραστής σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμου εξοφλήσεως των ασφαλίστρων στην ανωτέρω ασφαλιστική εταιρεία, οφείλει στην Τράπεζα όσα
ασφάλιστρα στο μέλλον που τυχών θα έχει καταβάλει για λογαριασμό του η Τράπεζα για την ασφάλιση αυτή, και για το λόγο αυτό οι
συμβαλλόμενοι συνομολογούν ότι ο Αγοραστής θα καταβάλει αμέσως στην ανωτέρω ασφαλιστική εταιρεία το ποσό που απαιτείται για
την εξόφληση των ασφαλίστρων της πρώτης εξαμήνου περιόδου ασφαλίσεως καθώς και το ποσό που απαιτείται για το συνολικό
ασφάλιστρο καλύψεως προσωπικού ατυχήματος του Αγοραστή για όλη τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης. Σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης εξοφλήσεως οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω οφειλών του Αγοραστή, η Τράπεζα δικαιούται να ασκήσει τα ανωτέρω
συνομολογηθέντα δικαιώματά της είτε για την είσπραξη της οφειλής, είτε για την αφαίρεση του αυτοκινήτου με τη διαδικασία, τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του παρόντος, επιφυλασσομένου πάντως του δικαιώματος της Τράπεζας να επιδιώξει
την απόδοση των ασφαλίστρων δι' εγέρσεως αγωγής ή αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωμής.
10.6. Αν επέλθει κάποιος από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους, η Τράπεζα ως δικαιούχος όλων εκ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
δικαιωμάτων, άλλως ως εκδοχέας βάσει εκχωρήσεως που γίνεται με το παρόν συμβόλαιο, θα εισπράξει απ'ευθείας από την
ασφαλιστική εταιρεία ολόκληρο το οφειλόμενο για τον εν λόγω κίνδυνο ασφάλισμα και αφού
παρακρατήσει από αυτό τα
οποιαδήποτε ποσά της οφείλει ο Αγοραστής τόσο από το Δάνειο, όσο και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα αποδώσει στον Αγοραστή
το οποιοδήποτε υπόλοιπό του.
10.7. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει να συμπεριλάβει την ασφάλεια του αυτοκινήτου Ετήσιας Αξίας μετρητοίς
€
ενσωματωμένη στη μηνιαία δόση του δανείου, τότε αυτή θα ισομεριστεί εντόκως στην διάρκεια του δανείου (η ασφάλιση δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα πέντε έτη). Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, αφαίρεσης του αυτοκινήτου, υπαναχωρήσεως ή ολικής
προεξόφλησης του δανείου, η ασφαλιστική κάλυψη παύει να ισχύει. Σε περίπτωση που η ‘’Ετήσια Αξία’’ είναι μηδενική, δεν
συμπεριλαμβάνεται ασφάλεια αυτοκίνητου στην μηνιαία δόση.
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11. Ομαδική Ασφάλιση (AXA)
Σε περίπτωση αίτησης του αγοραστή για την ασφαλιστική κάλυψη, που αφορά CPI–Ασφάλεια Δανείου για Ασφάλεια Ζωής, Μόνιμης
Ολικής Ανικανότητας, Προσωρινής Ανικανότητας λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας και Ακούσιας Ανεργίας, με Τιμή Ασφάλειας Δανείου
μετρητοίς που ανέρχεται στο ποσό
€ ή και για ασφαλιστική κάλυψη που αφορά GAP – Κάλυψη Ολικής Απώλειας και
συνίσταται σε συμπληρωματική κάλυψη ασφάλειας αυτοκινήτου σε περίπτωση ολικής απώλειας (GAP Index) με Τιμή Κάλυψη Ολικής
Απώλειας μετρητοίς που ανέρχεται στο ποσό
€ με την υπογραφή του παρόντος ο αγοραστής δηλώνει ότι ενημερώθηκε
πλήρως για τους όρους της ασφάλισης και τις καλύψεις καθώς και για το ποσό ασφάλισης όπου έχει κατανεμηθεί ισόποσα εντόκως
στις δόσεις του δανείου και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. . Σε περίπτωση υπαναχώρησης/ εναντίωσης και επιστροφής του
ασφαλίστρου από την ασφαλιστική εταιρεία στον αγοραστή , ο αγοραστής δικαιούται να επιστρέψει το ποσό στην ΤΡΑΠΕΖΑ και
αντίστοιχα να μειωθεί το κεφάλαιο του δανειου και κατ’ επέκταση να αναπροσαρμοσθεί η μηνιαία δοση
Ο αγοραστής δηλώνει υπεύθυνα ότι παρέλαβε τους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος και τα υποδείγματα των Δηλώσεων
Υπαναχώρησης/ Εναντίωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Βεβαιώνει επίσης ότι πληρεί τα κριτήρια για τη
συμμετοχή του στην ως άνω ασφάλιση, κατά τους όρους αυτής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ως άνω ποσά είναι μηδενικό, τότε
δεν ισχύει και η αντίστοιχη κάλυψη.
12. Ασφάλιση Επέκτασης Εγγύησης (LGI/TWG Services Ltd)
Σε περίπτωση υπαγωγής στο πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης με την υπογραφή του παρόντος, ο αγοραστής δηλώνει ότι επιθυμεί να
ασφαλιστεί στο πρόγραμμα "LGI Πρόσθετη Εγγύηση για Ηλεκτρομηχανολογικές Βλάβες Νέων Οχημάτων" σύμφωνα με τους Γενικούς
και Ειδικούς Όρους της ως άνω ασφάλισης, και Αξίας Επέκτασης εγγύησης μετρητοίς ποσού
€ καθώς και την αποδοχή του
ποσού αυτού, το οποίο έχει κατανεμηθεί ισόποσα και εντόκως, τους οποίους παρέλαβε και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
13. Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσίας Επέκτασης Εγγύησης MAXIMUM CARE (Mopar Vehicle Protection)
Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί την αγορά από την πωλήτρια συμβολαίου παροχής υπηρεσίας επέκτασης εγγύησης
MAXIMUM CARE
, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο αγοραστής δηλώνει ότι επιθυμεί την αξία
€ του
συμβολαίου MAXIMUM CARE, παροχής υπηρεσίας επέκτασης εγγύησης συνολικής διάρκειας (κατασκευαστή / εργοστασιακή &
Επέκτασης Maximum Care)
ετών ή έως του χιλιομετρικού ορίου των
χιλιομέτρων, και σύμφωνα με τους ειδικούς
όρους και προϋποθέσεις τους οποίους παρέλαβε και αποδέχεται, να καταβληθεί για λογαριασμό του στην πωλήτρια από την τράπεζα
και η παραπάνω αξία να προσαυξήσει ισόποσα το ποσό του δανείου καθώς και να κατανεμηθεί ισόποσα και εντόκως στις μηνιαίες
δόσεις.
14. Πρόγραμμα Παροχής Πακέτου Υπηρεσίας Προγραμματισμένης Συντήρησης EASY CARE (Mopar Vehicle Protection)
Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί την αγορά από την πωλήτρια συμβολαίου πακέτου παροχής υπηρεσίας προγραμματισμένης
συντήρησης EASY CARE
, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο αγοραστής δηλώνει ότι επιθυμεί την αξία
€ του
συμβολαίου EASY CARE, πακέτου παροχής υπηρεσίας προγραμματισμένης συντήρησης διάρκειας
ετών ή έως του χιλιομετρικού
ορίου των
Χιλιομέτρων , σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις του παραπάνω συμβολαίου τους οποίους
παρέλαβε και αποδέχεται, να καταβληθεί για λογαριασμό του στην πωλήτρια από την τράπεζα και η παραπάνω αξία να προσαυξήσει
ισόποσα την αξία του δανείου καθώς και να κατανεμηθεί ισόποσα και εντόκως στις μηνιαίες δόσεις.
15. Εξόφληση και μεταβίβαση κυριότητας
Με την πληρωμή και της τελευταίας δόσης του Δανείου, την εξόφληση όλων των εκ του παρόντος απορρεουσών οφειλών και λοιπών
επιβαρύνσεων και την απόσβεση της εγγύησης, ο Αγοραστής γίνεται κύριος του αυτοκινήτου και η Πωλήτρια και ο Αγοραστής έχουν
υποχρέωση να υπογράψουν κάθε έγγραφο που απαιτείται, με έξοδα του Αγοραστή, έτσι ώστε να απαλειφθεί ο όρος παρακράτησης
της κυριότητας από την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Ο Πωλητής δεν έχει το δικαίωμα να άρει την παρακράτηση της κυριότητας
του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Τράπεζας.
16. Αρμόδια Δικαστήρια
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και καθιστούν κατά παρέκταση αποκλειστικώς αρμόδια τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές των
Αθηνών για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από το παρόν συμφωνητικό, μεταξύ των οποίων και για οποιαδήποτε
τυχόν δίκη σχετική με τη διαδικασία εκτελέσεως, τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου και των διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων. Για τις
διαφορές αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, ως αποκλειστικώς αρμόδιο ορίζεται το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Η ως άνω συνομολογούμενη κατά
παρέκταση αρμοδιότητα κατισχύει οποιασδήποτε άλλης νόμιμης ή ειδικής.
17. Εις ολόκληρον ευθύνη
Εφόσον στην παρούσα συμβάλλονται περισσότεροι του ενός αγοραστές του αυτοκινήτου (αναφερόμενοι ως «ο Αγοραστής»), αυτοί
ευθύνονται έναντι της Τράπεζας και της Πωλήτριας ως οφειλέτες εις ολόκληρον, τόσο για την αποπληρωμή του Χρέους όσο και για όλες
τις υποχρεώσεις και ευθύνες τους βάσει του παρόντος. Η υπερημερία, η όχληση, το πταίσμα και το δεδικασμένο ως προς έναν από
αυτούς (ιδίως δε κάθε δικαστική ή εξώδικη δήλωση της Τράπεζας ή της Πωλήτριας που γίνεται προς έναν από αυτούς ή τον διορισθέντα
αντίκλητό του ιδία περί καταγγελίας, υπαναχωρήσεως ή απλής αφαιρέσεως του αυτοκινήτου κ.λ.π.), ενεργούν αυτοδικαίως και έναντι
των λοιπών.
18. Τροποποιήσεις
Το παρόν μόνον εγγράφως μπορεί να τροποποιηθεί. Κάθε τυχόν τροποποιητική συμφωνία μόνον εγγράφως μπορεί να αποδειχθεί,
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αποκλειομένου ακόμη και του όρκου, ακόμη και σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου. Η εκ μέρους της Τράπεζας ή της Πωλήτριας
έστω και μακρά ανοχή παραβάσεων του παρόντος από τον Αγοραστή ή η είσπραξη δόσεων μεταγενεστέρων καίτοι υφίστανται
ανεξόφλητα προγενέστερα, σε καμία περίπτωση δεν δηλώνει ή τεκμηριώνει μεταξύ άλλων κυρίως παράταση πληρωμής από την
Τράπεζα ή παραίτηση της Πωλήτριας από τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά της ή μείωση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων
της Τράπεζας ή της Πωλήτριας.
19. Αντίκλητος
Για κάθε επίδοση σχετικού με το παρόν εγγράφου, το οποίο απευθύνεται στον Αγοραστή, διορίζει αυτός αντικλήτους του τους :
α)
του
κάτοικο
ή/ και β)
του
κάτοικο
.
Σε περίπτωση που παύσει η εξουσία των παραπάνω αντικλήτων και δεν διοριστεί άλλος αντίκλητος από τον Αγοραστή στην Αθήνα με
έγγραφό του, το οποίο θα πρέπει να περιέχει την ακριβή διεύθυνση αυτού του αντικλήτου και να επιδίδεται στην Τράπεζα με δικαστικό
επιμελητή, ο Αγοραστής διορίζει αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
20. Εγγύηση
Ο Εγγυητής δηλώνει ότι εγγυάται ανεπιφυλάκτως προς την Τράπεζα και την Πωλήτρια την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση
κάθε οικονομικής υποχρέωσης του Αγοραστή που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και
εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον Αγοραστή (Πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν
από την παρούσα σύμβαση, ενεχόμενος εις ολόκληρον με τον Αγοραστή ως αυτοφειλέτης και ευθυνόμενος ανεξαρτήτως από το
νομότυπο της υποχρεώσεως που έχει αναλάβει ο Αγοραστής. Ο Εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως και διαιρέσεως
και από το δικαίωμα να προτείνει, κατά το άρθρο 853ΑΚ, ενστάσεις του Αγοραστή κατά της Τράπεζας ή της Πωλήτριας. Επίσης ο
Εγγυητής παραιτείται έναντι της Τράπεζας και της Πωλήτριας του δικαιώματος να ασκήσει τα τυχόν δικαιώματα από αναγωγή που θα
έχει κατά του Αγοραστή, εφόσον θα υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο από τη συνομολογούμενη απαίτηση της Τράπεζας ή της Πωλήτριας.
Επίσης ο Εγγυητής παραιτείται έναντι της Τράπεζας και της Πωλήτριας του δικαιώματος της υποκαταστάσεώς του στα παρεπόμενα
εμπράγματα δικαιώματα της Πωλήτριας, έστω και αν η απαίτησή της εξοφληθεί ολοσχερώς από αυτόν. Ο Εγγυητής δεν ελευθερώνεται,
έστω και αν για οποιονδήποτε λόγο που βαρύνει ή όχι την Πωλήτρια ή την Τράπεζα κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή της από τον
Αγοραστή, ούτε αν η Πωλήτρια ή η Τράπεζα για οποιονδήποτε λόγο παραιτήθηκε από ασφάλειες υπέρ της απαιτήσεώς της, παρέχει δε
από τώρα ανεκκλήτως την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στην Πωλήτρια και στην Τράπεζα να παραιτούνται οποτεδήποτε από τις
εξασφαλίσεις, εμπράγματες ή ενοχικές, που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν.
Τυχόν απόσβεση της κυρίας οφειλής χωρίς να ικανοποιηθεί η Πωλήτρια και η Τράπεζα (άρθρο 864 Α.Κ.) ή τυχόν καθυστέρηση ή αμέλεια
για την ανάληψη ή τη συνέχιση από την Πωλήτρια ή την Τράπεζα της δικαστικής επιδιώξεως της απαιτήσεώς της (άρθρα 866-868 Α.Κ.)
συμφωνείται ότι δεν αποτελούν λόγο ελευθερώσεως του Εγγυητή. Κάθε αναγνώριση της οφειλής που θα γίνει στο μέλλον από τον
Αγοραστή υποχρεώνει και τον Εγγυητή, ο οποίος αποδέχεται από τώρα τη μεταβολή οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως που θα
συμφωνηθεί μεταξύ της Πωλήτριας ή της Τράπεζας και του Αγοραστή.
Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Η FCA ΒΑΝΚ GmbH . Ελληνικό Υποκατάστημα (εφεξής η «Τράπεζα») δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας
δεδομένα (εφεξής τα «Δεδομένα») που εσείς δίνετε (εφεξής τα «Υποκείμενα») κατά την υποβολή αίτησης ή/και την εκτέλεση σύμβασης
για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από την Τράπεζα. Η Τράπεζα ενημερώνει με την παρούσα τα Υποκείμενα αναφορικά με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στο ανωτέρω πλαίσιο.
1.
Υπεύθυνος επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία είναι η FCA ΒΑΝΚ
GmbH ., που εδρεύει στην Schönbrunner Straße 297-307, 1121 Βιέννη ,Αυστρία .. Η Τράπεζα έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
gdpr.gr@fcagroup.com
2.

Σκοπός επεξεργασίας

Η Τράπεζα δύναται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένου
του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, SMS, MMS), του φαξ
και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας) για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α)
για την αξιολόγηση της αίτησης του Υποκειμένου για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από την Τράπεζα, υπό τον όρο της
ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου,
(β)
για την πρόσβαση της Τράπεζας στα Δεδομένα του Υποκειμένου που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης
Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου, και ειδικότερα: Η TEIΡΕΙΣΙΑΣ ΑΕ (υπεύθυνος
επεξεργασίας) που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210 3676700, τηρεί τα ακόλουθα αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, για τα οποία γίνεται περιοδική αναλυτική ενημέρωση δια του τύπου, όπως και μέσω της ιστοσελίδας της
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (www.tiresias.gr):
1. Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων: Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για αθέτηση συγκεκριμένων οικονομικών υποχρεώσεων που
έχουν αναληφθεί, όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κλπ. Σκοπός του
αρχείου είναι η παροχή στους αποδέκτες των δεδομένων επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της.
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φερεγγυότητας των πελατών τους. Πηγή των δεδομένων είναι τα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά
Γραφεία, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και η Τράπεζα της Ελλάδος
Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων στο αρχείο είναι από 2 έως 15 έτη ανάλογα με τη βαρύτητα της πληροφορίας και υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 40 ν. 3259/2004, όπως ισχύει και τον Κανονισμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.
2. Αρχείο Υποθηκών-Προσημειώσεων: Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για εμπράγματα βάρη επί ακινήτων. Σκοπός του αρχείου είναι
η αξιολόγηση των εμπραγμάτων βαρών από τους αποδέκτες των δεδομένων. Πηγή των δεδομένων είναι τα Υποθηκοφυλακεία και
Κτηματολογικά Γραφεία. Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο διατηρούνται οι αντίστοιχες εγγραφές στις ανωτέρω πηγές
3. Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων: Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια,
πιστώσεις, ενέγγυες πιστώσεις και εγγυήσεις κάθε μορφής προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
Σκοπός του αρχείου είναι η παροχή στους αποδέκτες επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της πιστοληπτικής ικανότητας
των πελατών τους. Πηγή των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Ο χρόνος τήρησης των
καταχωρούμενων δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο είναι 5 έτη από την τελευταία μηνιαία ενημέρωση αυτών από τα ιδρύματα που τα
διαβιβάζουν. Πρόσβαση στα δεδομένων των ανωτέρω αρχείων έχουν μόνο αδειοδοτημένα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα,
όπως και συγκεκριμένοι φορείς του Δημοσίου. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει σύμφωνα με τον Γενικο Κανονισμο ΕΕ 2016/679 και
την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία το δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω αρχεία και δικαίωμα αντίρρησης, που ασκούνται
με αίτηση που υποβάλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Το δικαίωμα αντίρρησης στην περίπτωση των Αρχείων Αθέτησης Υποχρεώσεων και
Υποθηκών-Προσημειώσεων αφορά στην τυχόν διόρθωση των δεδομένων που είναι καταχωρημένα σε αυτά ή την μη μετάδοση αυτών
στους αποδέκτες. Στην περίπτωση του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων το δικαίωμα αντίρρησης αφορά στην μη πρόσβαση των
αποδεκτών στα δεδομένα που είναι καταχωρημένα σε αυτό, η δε σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στην Τράπεζα, η οποία τη
διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Για την πρόσβαση στα δεδομένα των Αρχείων Αθέτησης Υποχρεώσεων και Υποθηκών-Προσημειώσεων
δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (αποφάσεις Αρχής 109/1999 και 24/2004). Για την πρόσβαση στα
δεδομένα του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων απαιτείται η συγκατάθεση του Υποκειμένου, η οποία μπορεί να ανακληθεί
οποτεδήποτε με έγγραφο που υποβάλλεται στην Τράπεζα και ισχύει για το μέλλον Η συγκατάθεση ισχύει για κάθε εφεξής συναλλακτική
σχέση του Υποκειμένου με την Τράπεζα και μέχρι την καθ’οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής την ανάκλησή της.
(γ)
για την εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την Τράπεζα,
(δ)
για την διενέργεια έρευνας ικανοποίησης πελατών αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της Τράπεζας σύμφωνα με το
έννομο συμφέρον της Τράπεζας,
(ε)
για την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών της Τράπεζας με το Υποκείμενο, και για αποδεικτικούς σκοπούς,
υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου,
(στ)
για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού αναφορικά με
την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από την Τράπεζα, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του
Υποκειμένου (εφεξής "Μάρκετινγκ"),
(ζ)
για την επικοινωνία των Δεδομένων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με την Τράπεζα, καθώς και σε συνεργαζόμενες με
αυτές εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ασφάλισης που θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών
επικοινωνιών, καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς, υπό τον
όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου (εφεξής "Μάρκετινγκ Τρίτων"),
(η)
για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της Τράπεζας,
(θ)
για την προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας, και
(ι)
για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές.
3.

Νομική βάση επεξεργασίας και συνέπειες σε περίπτωση μη παροχής των Δεδομένων

Η παροχή των Δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της αίτησης, 2(β) πρόσβαση της Τράπεζας στα Δεδομένα του Υποκειμένου
που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, 2(γ) εκτέλεση της σύμβασης, και 2(ε)
καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών, και για αποδεικτικούς σκοπούς, είναι απαραίτητη για την σύναψη ή/και εκτέλεση
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, και επομένως αν το Υποκείμενο δεν δώσει τα Δεδομένα, η Τράπεζα δεν θα μπορεί να συνάψει ή/και
να εκτελέσει σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(η) εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων και 2(ι) πρόληψη, αποτροπή και καταστολή
παράνομων πράξεων σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της Τράπεζας με τις έννομες
υποχρεώσεις της, και επομένως αν το Υποκείμενο δεν δώσει τα Δεδομένα, η Τράπεζα δεν θα μπορεί να συνάψει ή/και να εκτελέσει
σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(δ) διενέργεια έρευνας ικανοποίησης πελατών, και 2(θ) προάσπιση συμφερόντων της
Τράπεζας, βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Τράπεζας και το Υποκειμένο μπορεί να εναντιωθεί οποτεδήποτε στην επεξεργασία με
βάση το έννομο συμφέρον του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς: 2(στ) μάρκετινγκ και 2(ζ) μάρκετινγκ τρίτων, βασίζεται στην ρητή σας συναίνεση, την οποία
μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε.
4.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Τα Δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από:
(α) την Τράπεζα και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, στις οποίες η Τράπεζα αναθέτει την επεξεργασία των Δεδομένων για
λογαριασμό της σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις, εγγυήσεις και κανόνες και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε
κράτη εκτός της ΕΕ, όπως η μητρική της, θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της
διεκπεραίωσης οχημάτων, της ασφάλισης, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, αλλά και σε κρίσιμους για την
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λειτουργεία της Τράπεζας τομείς, όπως ενδεικτικά εταιρείες παροχής υπηρεσιών μηχανογράφησης, συμβούλους, δικηγόρους, κ.α.,
(β) τους εξουσιοδοτημένους διανομείς κατασκευαστών ή άλλους εμπόρους αυτοκινήτων που υποδεικνύει το Υποκείμενο,
(γ) την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας του Υποκειμένου, καθώς και την προστασία της εμπορικής
πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών,
(δ) τις αρμόδιες αρχές ή τρίτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, την εκτέλεση
εντολών από δημόσιες αρχές ή την άσκηση δικαιώματος της Τράπεζας ενώπιον των δικαστικών αρχών.
5.

Μεταβίβαση των Δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Στο πλαίσιο των συμβατικών της σχέσεων η Τράπεζα μπορεί να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα για λογαριασμό της
Τράπεζας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζεται στους σκοπούς της επεξεργασίας και
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των Δεδομένων. Σε περίπτωση που τα Δεδομένα διαβιβάζονται
εκτός του ΕΟΧ, η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα και εγγυήσεις για να διασφαλίσει επαρκή προστασία των
Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της χρήσης συμβάσεων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που
έχει υιοθετήσει η ΕΕ για να κρίνει την διαβίβαση των Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.
6.

Τήρηση των Δεδομένων

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς:
2 (α) αξιολόγηση της αίτησης, 2 (γ) εκτέλεση της σύμβασης, και 2 (δ) ικανοποίηση πελατών, θα τηρούνται από την Τράπεζα για την
χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών και την παρέλευση κάθε προθεσμίας για την
άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών. Η Τράπεζα μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα
αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Τράπεζας που συνδέονται με πιθανή
ευθύνη σε σχέση με την παροχή των τραπεζικών uπηρεσιών και ενδεχόμενες ή/και πραγματικές απαιτήσεις και επακόλουθες
υποχρεώσεις σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς και μέχρι την παραγραφή τους. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα Δεδομένα
που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της αίτησης και 2(δ) ικανοποίηση πελατών, θα τηρούνται από την
Τράπεζα για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την λήψη τους.
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό 2(ε) καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών, και για
αποδεικτικούς σκοπούς, θα τηρούνται από την Τράπεζα για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την παρέλευση κάθε
προθεσμίας για την άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο πλαίσιο των σκοπών 2 (γ), 2 (η) και 2 (θ).
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2 (στ) και 2 (ζ) θα τηρούνται από την Τράπεζα από την στιγμή που το
Υποκείμενο παρέχει την συγκατάθεσή του μέχρι την στιγμή που θα την ανακαλέσει. Εφόσον το Υποκείμενο ανακαλέσει την
συγκατάθεσή του, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορεί να συνεχίσουν να
τηρούνται από την Τράπεζα, ειδικότερα όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Τράπεζας που συνδέονται με πιθανή
ευθύνη σε σχέση με την επεξεργασία αυτή, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρμόδια επιβλέπουσα
Αρχή.
7.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Για την σύναψη και εκτέλεση σύμβασης παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μεταξύ του Υποκειμένου και της Τράπεζας, απαιτείται η
αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα του Υποκειμένου Η αυτοματοποιημένη λήψη
απόφασης βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα, τα οποία με βάση την συλλογή πληροφοριών από την προηγούμενη εμπειρία παρέχουν
ποσοτικές εκτιμήσεις της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεων του Υποκειμένου. Οι πιθανότητες αθέτησης μεταφράζονται σε
“πιστωτικό σκορ”, σύμφωνα με το οποίο τα Υποκείμενα κατατάσσονται κατά επικινδυνότητα, χωρίς να προσδιορίζεται ρητά η
πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεών τους. Επί της απόφασης που θα ληφθεί αυτοματοποιημένα το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα
να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις.
8.

Τα δικαιώματα του Υποκειμένου

Το Υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
1.
Το δικαίωμα πρόσβασης, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να λάβει από την Τράπεζα ενημέρωση για το
κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να έχει πρόσβαση σε αυτά.
2.
Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να
λάβει διόρθωση ανακριβών ή/και ελλειπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
3.
Το δικαίωμα περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την
αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
4.
Το δικαίωμα φορητότητας, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει τα Δεδομένα σε
δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσει τα Δεδομένα
σε άλλους υπεύθυνους.
5.
Το δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκλησης, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία
των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Δεδομένων για σκοπούς Μάρκετινγκ ή
Μάρκετινγκ τρίτων, εφόσον συμβαίνει αυτό.
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6.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.

9.

Παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των Δεδομένων.

Αφού διάβασα και κατάλαβα την Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα
1. Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Τράπεζα για την αξιολόγηση της αίτησής μου για την παροχή τραπεζικών
υπηρεσιών από την Τράπεζα, όπως ορίζεται στο σημείο 2(α) της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα.

2. Στην πρόσβαση της Τράπεζας στα προσωπικά μου δεδομένα που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης
Χορηγήσεων που τηρείται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, όπως ορίζεται στο σημείο 2(β) της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα.

3. Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Τράπεζα για την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών
της Τράπεζας με το Υποκείμενο, και για αποδεικτικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο σημείο 2(ε) της παρούσας Ενημέρωσης για τα
Προσωπικά Δεδομένα.

4. Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τις συνεργαζόμενες με την Τράπεζα εταιρείες, στις οποίες η Τράπεζα αναθέτει
την επεξεργασία των Δεδομένων για λογαριασμό της σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις, εγγυήσεις και κανόνες όπως
ορίζονται στο σημείο 4 της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της
ΕΕ όπως ορίζεται στο σημείο 5 της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα.

5. Στην επεξεργασία, στο πλαίσιο του Προγράμματος CPI, από την Ασφαλιστική Εταιρεία ή/ και τρίτους κατ’ εντολήν και για λογαριασμό
της των προσωπικών μου δεδομένων της αίτησης υπαγωγής μου στα Πρόγραμμα αυτό καθώς και τυχόν προσωπικών δεδομένων που
θα συλλεγούν από εμένα ή/ και τρίτους (π.χ. ιατρούς) – παρέχοντας προς το σκοπό αυτό τη σχετική εξουσιοδότηση στους εν λόγω
τρίτους (π.χ. ιατρούς κτλ) όπως διαβιβάσουν προσωπικά μου δεδομένα στην Ασφαλιστική Εταιρεία ή/ και σε τρίτους κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της – στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβολαίου ασφάλισης του Προγράμματος CPI, εφόσον εγκριθεί η αίτησή μου
υπαγωγής στο Πρόγραμμα αυτό. Επιπλέον, υπογράφοντας κατωτέρω ΔΗΛΩΝΩ ότι έχω παραλάβει το Έγγραφο Πληροφοριών
Ασφαλιστικού Προϊόντος για το σύνολο των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων στα οποία θα υπαχθώ, λαμβάνοντας γνώση του
περιεχομένου του.

6. Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Τράπεζα για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την
αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού αναφορικά με την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από την Τράπεζα, ή την διενέργεια
ερευνών αγοράς, όπως ορίζεται στο σημείο (στ) της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα μέχρι ανάκλησης της
συγκατάθεσης.

7. Στην επικοινωνία των προσωπικών μου δεδομένων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με την Τράπεζα, καθώς και σε
συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ασφάλισης που θα τα επεξεργάζονται για την
αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια
ερευνών αγοράς, όπως ορίζεται στο σημείο (ζ) της παρούσας Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα μέχρι ανάκλησης της
συγκατάθεσης.
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21. Διοικητικό κόστος
Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, ο Αγοραστής κατόπιν συμφωνίας με την Πωλήτρια, κατέβαλε σήμερα σε αυτήν το ποσό που
αναφέρεται στο συνημμένο Παράρτημα προς κάλυψη των εξόδων και μέρους του διοικητικού κόστους για τη μεταβίβαση του
πωλουμένου αυτοκινήτου.
22. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύψουν από τη σύμβαση (δάνειο) αυτή, ο Αγοραστής (Οφειλέτης)
μπορεί να απευθύνεται στην Πωλήτρια, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Λ.Βουλιαγμένης 580Α, Αργυρούπολη Αθήνα, τηλέφωνο
210‐9988711, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : fcabank@fcagroup.com. Περαιτέρω, για κάθε διαφορά ή διένεξη, ο Αγοραστής
(Οφειλέτης) έχει στη διάθεσή του ειδικές διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, απευθυνόμενος ενδεικτικά , στο Συνήγορο
του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα.
23. H Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, που εδρεύει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 21, ΤΚ 10250 Αθήνα, και
λειτουργεί νόμιμα ως υποκατάστημα της Αυστριακής Τράπεζας FCA BANK GmbH στην Ελλάδα με βάσει την απόφαση Νο 439/13‐10‐
2000 της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών – Τράπεζα της Ελλάδος.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε και παραδόθηκε το παρόν είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή , σε αντίστοιχα
αντίγραφα όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Υπογραφή Αγοραστή

Υπογραφή Εγγυητή

Α: ______________________________

_______________________________

B: ______________________________

Γ: ______________________________

Για την Πωλήτρια

Για την FCA BANK

______________________________

______________________________
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