ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΟΤ
τθν Αργυροφπολθ Αττικισ ςιμερα ……………………………… ςυνάπτεται θ παροφςα ςφμβαςθ μεταξφ: 1) του αλλοδαποφ πιςτωτικοφ
ιδρφματοσ FCA BANK (που αναφζρεται ςτο εξισ ωσ « θ Tράπεηα»), με ζδρα ςτθ Βιζννθ τθσ Αυςτρίασ (Favoritenstrasse 321), νόμιμα και
μόνιμα εγκατεςτθμζνου ςτθν Ελλάδα (Λ. Βουλιαγμζνθσ 580 Α ςτθν Αργυροφπολθ Αττικισ), όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται 2) του Eμπόρου
Αυτοκινιτων ( που αναφζρεται ςτο εξισ ωσ « θ Πωλιτρια »), όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται και 3) του/των αγοραςτι/τϊν (που ςτο εξισ
αναφζρεται ωσ « ο Aγοραςτισ » ) και του/ των εγγυθτι/τϊν (που ςτο εξισ αναφζρεται ωσ «ο Εγγυθτισ »), που προςδιορίηονται
κατωτζρω. Με τθν παροφςα ςφμβαςθ οι ωσ άνω ςυμβαλλόμενοι, φςτερα από αίτθςθ του αγοραςτι, ςυμφωνοφν τθν πϊλθςθ του
αυτοκινιτου που περιγράφεται κατωτζρω από τθν πωλιτρια ςτον αγοραςτι με παρακράτθςθ τθσ κυριότθτασ και τθ χοριγθςθ του
κατωτζρω περιγραφόμενου δανείου από τθν τράπεηα προσ τον αγοραςτι για τθν αγορά του αυτοκινιτου αυτοφ υπό τουσ όρουσ και
ςυμφωνίεσ τθσ παροφςασ:

τοιχεία φμβαςθσ:
Αρικ. φμβαςθσ Δανείου

Σ.Ε.Π.Π.Ε. :

%

Ετήςιο.Συμβατικό
Επιτόκιο:

%

Συν. Τίμημα
Αγοράς Αυτ/του

Προκαταβολή:
Ποςό
Δανείου:

τοιχεία Πωλιτριασ:
Επωνυμία :
Διεφθυνςη :
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. :

τοιχεία Αυτοκινιτου ( Καινοφργιου ι Μεταχειριςμζνου ):
Καταςκευαςτισ:
Μοντζλο:

Ζτοσ Πρϊτθσ Κυκλοφορίασ:
Κυλινδριςμόσ :

Αρικμόσ Πλαιςίου:
Aρ. Κυκλοφορίασ

Φορολογήςιμοι Ίπποι:

τοιχεία Πελάτθ/ων :
Αγοραςτισ (Α) ………….%

Αγοραςτισ (Β) …………%

Αγοραςτισ (Γ) …………%

Επϊνυμο:
Όνομα:
Πατρϊνυμο:
Διεφκυνςθ:
Περιοχι / Πόλθ:
Σαχ. Κϊδικασ:
Α.Δ.Σ. :
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ. :
τοιχεία Εγγυθτι :
Επϊνυμο:
Όνομα:
Πατρϊνυμο:
Διεφκυνςθ:

Περιοχι / Πόλθ:
Σαχ. Κϊδικασ:
Α.Δ.Σ. :
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. :

1. Πϊλθςθ αυτοκινιτου και περιγραφι αυτοφ – Σίμθμα
1.1. Επί καινοφργιου αυτοκινιτου
Θ Πωλιτρια διλωςε ότι ζχει ςτθν πλιρθ, αποκλειςτικι, αδιαφιλονίκθτθ κυριότθτα, νομι και κατοχι τθσ ζνα καινοφργιο αυτοκίνθτο
πλιρεσ, με τα διάφορα παρακολουκιματα, παραρτιματα και εξαρτιματά του, χωρίσ αρικμό κυκλοφορίασ το οποίο περιγράφεται ςτθ
ςελίδα 1 του παρόντοσ. Σο αυτοκίνθτο αυτό θ Πωλιτρια υπό τον όρο τθσ διατθριςεωσ τθσ κυριότθτασ, κατά τα κατωτζρω, το πωλεί, το
παραχωρεί, το μεταβιβάηει και το παραδίδει κατά χριςθ και μόνο, ςτον αφ’ετζρου ςυμβαλλόμενο υπό τουσ όρουσ του παρόντοσ
Ιδιωτικοφ υμφωνθτικοφ.
Επί μεταχειριςμζνου αυτοκινιτου
Θ Πωλιτρια διλωςε ότι ζχει ςτθν πλιρθ, αποκλειςτικι, αδιαφιλονίκθτθ κυριότθτα, νομι και κατοχι τθσ ζνα μεταχειριςμζνο αυτοκίνθτο
πλιρεσ, με τα διάφορα παρακολουκιματα, παραρτιματα και εξαρτιματά του, το οποίο περιγράφεται ςτθ ςελίδα 1 του παρόντοσ. Σο
αυτοκίνθτο αυτό θ Πωλιτρια υπό τον όρο τθσ διατθριςεωσ τθσ κυριότθτασ, κατά τα κατωτζρω, το πωλεί, το παραχωρεί, το μεταβιβάηει
και το παραδίδει κατά χριςθ και μόνο, ςτον αφ’ετζρου ςυμβαλλόμενο υπό τουσ όρουσ του παρόντοσ Ιδιωτικοφ υμφωνθτικοφ.
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2. Εξόφλθςθ του Σιμιματοσ
Μζροσ του Σιμιματοσ προςδιοριηόμενο ςτθ ςελίδα 1 του παρόντοσ ζχει ιδθ προκαταβλθκεί από τον Αγοραςτι ςτθν Σράπεηα για
λογαριαςμό τθσ Πωλιτριασ. Σο υπόλοιπο κα καταβλθκεί από το προϊόν δανείου που ςυνομολογείται με το παρόν να χορθγιςει θ
Σράπεηα ςτον Αγοραςτι. Σο προϊόν του δανείου μαηί με το ανωτζρω ποςό τθσ προκαταβολισ κα καταβλθκεί απευκείασ από τθν
Σράπεηα ςτθν Πωλιτρια ζναντι νομίμου παραςτατικοφ τθσ τελευταίασ, χορθγουμζνθσ με τθν παροφςα ςχετικισ προσ τοφτο
εξουςιοδότθςθσ του Αγοραςτι προσ τθν Σράπεηα.
3. Δάνειο και αποπλθρωμι αυτοφ
3.1. Θ Σράπεηα κα χορθγιςει ςτον Αγοραςτι, για τον ανωτζρω ςκοπό αποκλειςτικά, δάνειο, το φψοσ του οποίου προςδιορίηεται ςτθ
ςελίδα 1 του παρόντοσ και το οποίο αποκαλείται εφεξισ το «Δάνειο». υμφωνείται ότι το Δάνειο κα εκταμιευκεί ςτο ςφνολό του με
καταβολι τθσ Σράπεηασ προσ τθν Πωλιτρια, τθν οποία ο Αγοραςτισ ορίηει ανεκκλιτωσ ωσ δεκτικι καταβολισ, αποδεχόμενοσ ότι θ
καταβολι αυτι κα ιςοδυναμεί με καταβολι ςτα χζρια του Αγοραςτι. Ο χρόνοσ εκταμίευςθσ και ζναρξθσ τοκοφορίασ του Δανείου
ςυμφωνείται ότι κα αποδεικνφεται πλιρωσ από παραςτατικά και εγγραφζσ ςτα βιβλία τθσ Σράπεηασ.
3.2. Ο Αγοραςτισ υποχρεοφται να αποπλθρϊςει ςτθν Σράπεηα το Δάνειο εντόκωσ, ςε δόςεισ που περιλαμβάνουν κεφ άλαιο, τόκουσ
υπολογιηόμενουσ κατά το άρκρο 4. Θ διάρκεια του κατά τθν παροφςα ςφμβαςθ δανείου ορίηεται ςε
μινεσ. Οι δόςεισ πο υ κα
υπολογίηονται κατά το ςφςτθμα τθσ ςφνκετθσ χρεολυςίασ, είναι οι οριηόμενεσ ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα του παρόντοσ και κα
καταβάλλονται ανά μία ςτισ θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτο ίδιο Παράρτθμα.
3.3 . Δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ από τθ ςφμβαςθ εντόσ 14 θμερολογιακϊν θμερϊν: ο Αγοραςτισ ζχει δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ από
τθν πίςτωςθ του αυτοκινιτου άλλα ΟΧΙ και από τθν πϊλθςθ του αυτοκίνθτου. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2
του άρκρου 14 τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ Η1-699/2010, ζτςι ϊςτε μεταξφ άλλων ο Αγοραςτισ οφείλει να καταβάλει ςτθν
Σράπεηα το χρεωςτικό υπόλοιπο τθσ Πίςτωςθσ με τουσ επ’ αυτοφ δεδουλευμζνουσ μζχρι τθν εξόφλθςθ τόκουσ και τυχόν ζξοδα χωρίσ
αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ διλωςθσ υπαναχϊρθςθσ. Επί
υπερθμερίασ του Αγοραςτι ωσ προσ τθν τιρθςθ των ανωτζρω υποχρεϊςεων του μετά τθν υπαναχϊρθςθ εφαρμόηονται τα
προβλεπόμενα επί υπερθμερίασ του ωσ προσ τθν εξόφλθςθ οποιαςδιποτε δόςεωσ τθσ πιςτϊςεωσ, περιλαμβανομζνθσ ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά τθσ ζκδοςθσ διαταγισ πλθρωμισ, τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ αφαίρεςθσ του αυτοκινιτου κλπ.
3.4. Ο Αγοραςτισ δικαιοφται να προπλθρϊςει εφάπαξ το ςφνολο του ανεξόφλθτου κεφαλαίου του Δανείου υπό τον όρο ότι κα
επιδϊςει ςτθν Σράπεηα ςχετικι ζγγραφθ προειδοποίθςθ. Θμερομθνία εξόφλθςθσ είναι θ πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν παρζλευςθ
δζκα πζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω προειδοποίθςθσ, αλλά αυτι θ θμερομθνία
προπλθρωμισ κα ςυμπίπτει με μία θμερομθνία αποπλθρωμισ από τισ προβλεπόμενεσ ςτο Παράρτθμα. ε περίπτωςθ πρόωρθσ
εξόφλθςθσ του Δανείου, θ Σράπεηα δικαιοφται εφλογθσ και αντικειμενικά αιτιολογθμζνθσ αποηθμίωςθσ για ενδεχόμενα ζξοδα που
ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν πρόωρθ εξόφλθςθ του Δανείου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ πρόωρθ εξόφλθςθ πραγματοποιείται εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο ζχει ςυμφωνθκεί ςτακερό επιτόκιο χορθγιςεων. Θ εν λόγω αποηθμίωςθ δεν δφναται να
υπερβαίνει τα ακόλουκα ποςά:
α) το 1% του ποςοφ του Δανείου που εξοφλείται πρόωρα, εφόςον το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ πρόωρθσ εξόφλθςθσ και τθσ
ςυμφωνθκείςασ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ πίςτωςθσ υπερβαίνει το ζνα ζτοσ. Εάν το χρονικό αυτό διάςτθμα δεν υπερβαίνει το ζνα ζτοσ, θ
αποηθμίωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5 % του ποςοφ του Δανείου που εξοφλείται πρόωρα,
β) το ποςό των τόκων που κα είχε καταβάλει ο Αγοραςτισ κατά το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ πρόωρθσ εξόφλθςθσ και τθσ
ςυμφωνθκείςασ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ πίςτωςθσ. Θ Σράπεηα μπορεί να αξιϊνει τθν εν λόγω αποηθμίωςθ μόνον ωσ προσ
το ποςό τθσ πρόωρθσ εξόφλθςθσ που υπερβαίνει το ποςό των 10.000 ευρϊ ςε οποιοδιποτε διάςτθμα 12 μθνϊν. ε περίπτωςθ
τροποποίθςθσ του άρκρου 16 τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ ΗΙ-699/23-6-2010, θ Σράπεηα, εκτόσ τυχόν αντίκετθσ πρόβλεψθσ των
νζων διατάξεων, κα δικαιοφται να προςδιορίςει τθν ανωτζρω αποηθμίωςθ είτε βάςει των νζων διατάξεων, είτε βάςει τϊν ανωτζρω
όρων τθσ παροφςασ παραγράφου
3.5. Φόροι, τζλθ, ειςφορζσ, δικαιϊματα ι οποιαςδιποτε φφςεωσ επιβαρφνςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι οποιωνδιποτε τρίτων που
επιβάλλονται επί του κεφαλαίου, των τόκων και λοιπϊν επιβαρφνςεων του Δανείου ι ζχουν οποιαδιποτε ςχζςθ με τθ δανειςτικι
ςφμβαςθ, βαρφνουν τον Αγοραςτι.
3.6. Επιπλζον των επιβαρφνςεων του Άρκρου 3.5 ανωτζρω, ο Αγοραςτισ κατζβαλε ςιμερα προσ τθν Σράπεηα μθ επιςτρεπτζο ποςό
.
€ , το οποίο αντιςτοιχεί ςτισ εφλογεσ διαχειριςτικζσ δαπάνεσ ςτισ οποίεσ προζβθ εξ ιδίων θ Σράπεηα γι α τθν αξιολόγθςθ
του δανείου και τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ςταδίου του Δανείου. Οι δαπάνεσ αυτζσ, τισ οποίεσ ο Αγοραςτισ ςυμφϊνθςε
ανεπιφφλακτα να αποδϊςει ςτθν Σράπεηα, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ζξοδα επικοινωνίασ με τθν Πωλιτρια, τα ζξοδα αξιολόγθςθσ
του πιςτωτικοφ κινδφνου του Δανείου, λιψθσ νομικϊν ςυμβουλϊν, εκτφπωςθσ και αποςτολισ ςυμβάςεων και εγγράφων, διενζργειασ
πιςτολθπτικοφ ελζγχου, κλπ.
3.7. Σον οφειλζτθ βαρφνουν επίςθσ τα τυχόν ζξοδα εξοφλιςεωσ του δανείου, τα ζξοδα εκτελζςεωσ ανεξάρτθτα από τθν περάτωςι
τουσ, τα ζξοδα παρεπόμενων ςυμβάςεων, τα πάςθσ φφςεωσ ζξοδα ςτα οποία τυχόν κα υποβλθκεί θ Σράπεηα για τθν διαςφάλιςθ
των απαιτιςεϊν τθσ ενδίκωσ ι και εξωδίκωσ (ενδεικτικϊσ και όχι περιοριςτικϊσ αναφερομζνων των αμοιβϊν δικθγόρων και
δικαςτικϊν επιμελθτϊν) και όλα γενικϊσ τα ζξοδα που γίνονται ι κα γίνουν με αιτία ι αφορμι τθ δανειςτικι ςφμβαςθ ι τθν
εκτζλεςι τθσ. Όλα τα ζξοδα είναι καταβλθτζα από τον οφειλζτθ εντόκωσ από τθν θμζρα πλθρωμισ τουσ, θ δε Σράπεηα δικαιοφται να
χρεϊςει με τα ζξοδα αυτά τον λογαριαςμό του.
3.8. υμφωνείται ότι οι εγγραφζσ ςτον ειδικό δανειακό λογαριαςμό που κα τθρεί θ Σράπεηα κα ςυνιςτοφν πλιρθ και αδιάψευςτθ
απόδειξθ περί του ακριβοφσ φψουσ τθσ εκάςτοτε οφειλισ του Αγοραςτι προσ τθν Σράπεηα, κακϊσ και του εάν και πότε
διενεργικθκαν ι όχι οι ςχετικζσ καταβολζσ. Σο περιεχόμενο του δανειακοφ λογαριαςμοφ ι των αποςπαςμάτων του κα δεςμεφει τον
Αγοραςτι κατά του οποίου κα αποτελεί πλιρθ απόδειξθ, με τθν εξαίρεςθ περιπτϊςεων προφανοφσ αρικμθτικοφ ςφάλματοσ.
4. Σόκοσ επί του Δανείου – Τπερθμερία του Αγοραςτι
4.1. Ο τόκοσ του Δανείου κα υπολογίηεται τοκαρικμικά επί του ανεξόφλθτου κεφαλαίου του Δανείου προσ το ετιςιο ςτακερό
επιτόκιο που αναφζρεται ςτθ ςελίδα 1 του παρόντοσ (και το οποίο αποκαλείται «υμβατικό Επιτόκιο») με βάςθ ζτοσ 360 θμερϊν και
υπόκειται ςε αναπροςαρμογι υπό τουσ όρουσ του παρόντοσ. Σο υνολικό Ετιςιο Ποςοςτό Επιβάρυνςθσ (.Ε.Π.Π.Ε.) όπωσ ορίηεται
από τθν Κοινι Τπουργικι απόφαςθ Φ1 - 983 / 91 Φ.Ε.Κ. 172 τ. Β 21 - 3 – 1993 και τροποποιικθκε με τθν υπ’αρικμ. Η1-178/2001 ΦΕΚ
255/9.3.2001 είναι ςιμερα
και υπόκειται ςε αναπροςαρμογι υπό τουσ όρουσ του παρόντοσ.
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4.2. Ο Αγοραςτισ, αν δεν εξοφλιςει οποιαδιποτε οφειλι του προσ τθν Σράπεηα, με βάςθ τθν παροφςα, για κεφάλαιο, τόκουσ,
ζξοδα, αςφάλιςτρα, φόρουσ κ.λ.π. (εφεξισ το «Χρζοσ»), κακίςταται υπεριμεροσ με μόνθ τθν παρζλευςθ τθσ θμζρασ κατά τθν
οποία θ οφειλι ζγινε λθξιπρόκεςμθ. τθν περίπτωςθ αυτι ο Αγοραςτισ ζχει υποχρζωςθ να καταβάλει τόκο υπερθμερίασ προσ
επιτόκιο ίςο με το ανϊτατο επιτόκιο υπερθμερίασ που προβλζπεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. Σο ανϊτατο
επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερθμερίασ ορίηεται ςιμερα ςφμφωνα με τθν ΠΔΣΕ 2393/1996, και δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το
προβλεπόμενο ςτθν οικεία ςφμβαςθ επιτόκιο περιςςότερο από δφο και μιςι (2,5%) εκατοςτιαίεσ μονάδεσ ετθςίωσ. Θ Σράπεηα επί
υπερθμερίασ του Αγοραςτι, διατθρεί το δικαίωμα ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι τροποποίθςθσ τθσ ΠΔΣΕ 2393/1996 να μεταβάλει
μονομερϊσ τον αρικμό των εκατοςτιαίων μονάδων (ςιμερα 2,5%) με τον οποίο κα προςαυξάνεται το ςυμβατικό επιτόκιο ι να
ορίηει νζο τρόπο προςδιοριςμοφ του επιτοκίου υπερθμερίασ.
4.3. ε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία ι ςτθν ερμθνεία των κειμζνων διατάξεων από οποιαδιποτε
δικαςτικι, διοικθτικι ι νομιςματικι αρχι θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιβολι ςτθν Σράπεηα ι τθν επαφξθςθ οποιουδιποτε
φόρου, τζλουσ, ειςφοράσ, δικαιϊματοσ, παρακράτθςθσ ι ςυναφοφσ επιβάρυνςθσ χάριν οποιουδιποτε τρίτου προςϊπου τότε ο
Αγοραςτισ κα υποχρεοφται να αποηθμιϊςει ςτο ακζραιο τθν Σράπεηα για κάκε τζτοιο ενδεχόμενο μόλισ του ηθτθκεί και να
αποδϊςει το παραπάνω επιπρόςκετο κόςτοσ ςτο μζγιςτο μζτρο που αυτό επιτρζπεται κάκε φορά από τθν ελλθνικι νομοκεςία
και ςε περίπτωςθ αδυναμίασ, εν όλω ι εν μζρει, θ Σράπεηα κα δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ, απευκφνοντασ
ςτον Αγοραςτι προθγοφμενθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ δφο (2) μθνϊν.
4.4. ε κάκε περίπτωςθ απότομθσ και ςθμαντικισ αλλαγισ των επιτοκίων τθσ αγοράσ (όπωσ π.χ. το επιτόκιο αναφοράσ τθσ
αρμόδιασ Κεντρικισ Σράπεηασ ι το μζςο κόςτοσ δανειςμοφ ), θ Σράπεηα διατθρεί το δικαίωμα ανάλογθσ αναπροςαρμογισ του
παρόντοσ ωσ προσ το ονομαςτικό επιτόκιο του υπόλοιπου δανείου κακϊσ και το ποςοςτό .Ε.Π.Π.Ε. του Άρκρου 4.1 ανωτζρω. Θ
αναπροςαρμογι κα ανακοινϊνεται γραπτϊσ ςτον Αγοραςτι.)
5. Εγγφθςθ τθσ Πωλιτριασ – Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων
Θ Πωλιτρια δθλϊνει προσ τθν αποδεχόμενθ Σράπεηα ότι εγγυάται τθν εμπρόκες μθ και προςικουςα εξόφλθςθ του Δανείου, κατά
το κεφάλαιο, τουσ τόκουσ, τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, περιλαμβανομζνων και των τόκων επί των λθξιπρόκεςμων τόκων και τόκων
υπερθμερίασ, τα ζξοδα και λοιπά κονδφλια από το Δάνειο, και μάλιςτα και ςε περίπτωςθ καταγγ ελίασ του Δανείου από τθν
Σράπεηα, είτε λόγω μθ εκπλθρϊςεωσ από τον Αγοραςτι κάποιασ από τισ υποχρεϊςεισ που ζχει αυτόσ αναλάβει με τθν παροφςα,
είτε λόγω ςυνδρομισ κάποιου από τα περιςτατικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα και παρζχουν ςτθν Σράπεηα δικαίωμα να
κθρφξει το Δάνειο ολικά ι μερικά λθξιπρόκεςμο και αμζςωσ απαιτθτό, και γενικϊσ εγγυάται θ Πωλιτρια τθν εκπλιρωςθ όλων των
υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει, ωσ οφειλζτθσ του Δανείου, με τθν παροφςα ςφμβαςθ ο Αγοραςτισ. Ρθτϊσ όμωσ ςυνομολογείται
ότι θ υποχρζωςθ τθσ Πωλιτριασ ζναντι τθσ Σράπεηασ από τθν ωσ άνω εγγφθςθ περιορίηεται και δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό
που κα προκφψει από τθν πϊλθςθ του αυτοκινιτου μετά τθν αφαίρεςι του είτε από τθν Σράπεηα είτε από τθν Πωλιτρια για
λογαριαςμό τθσ Σράπεηασ
Τποχρεοφται όμωσ θ Πωλιτρια κατά τθ διάκεςθ του αφαιρεκζντοσ αυτοκινιτου να ενεργεί βάςει οδθγιϊν τθσ Σράπεηασ ωσ προσ
το πρόςωπο του νζου αγοραςτι και ωσ προσ το φψοσ του τιμιματοσ πωλιςεωσ του αφαιρεκζντοσ αυτοκινιτου κακϊσ και ωσ
προσ τουσ όρουσ πλθρωμισ.
Θ Πωλιτρια εκχωρεί προσ τθν αποδεχόμενθ Σράπεηα όλα τα δικαιϊματα και τισ αξιϊςεισ τθσ ζναντι του Αγοραςτι και ειδικότερα
τθν αξίωςι τθσ για αφαίρεςθ τθσ κατοχισ του αυτοκινιτου, το διαπλαςτικό δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ από τθ ςφμβαςθ πωλιςεωσ,
κάκε χρθματικι απαίτθςι τθσ κατά του Αγοραςτι κακϊσ και κάκε άλλθ απαίτθςι τθσ κατά του Αγοραςτι από οποιαδιποτε αιτία,
εξουςιοδοτεί δε ανεκκλιτωσ τθν Σράπεηα να αςκιςει αντ’αυτισ όλα τα ανωτζρω δικαιϊματα και αξιϊςεισ και κάκε ποςό που
τυχόν κα ειςπράξει θ Σράπεηα να το αγάγει ςε εξόφλθςθ των εκ του Δανείου απαιτιςεϊν τθσ.Οι κατά τα ανωτζρω εκχωριςεισ
δικαιωμάτων και απαιτιςεων από τθν Πωλιτρια προσ τθν Σράπεηα γίνονται καταπιςτευτικϊσ προσ εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων
τθσ Σράπεηασ κατά του Αγοραςτι και των ενδεχομζνων απαιτιςεϊν τθσ κατά τθσ Πωλιτριασ ςε περίπτωςθ καταπτϊςεωσ τθσ
εγγυιςεωσ τθσ τελευταίασ.
6. Καταγγελία του Δανείου
6.1. Θ Σράπεηα ζχει δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφωσ το Δάνειο οποτεδιποτε και απροκζςμωσ (χωρίσ προειδοποίθςθ), ςτισ
περιπτϊςεισ που ορίηεται ςτο νόμο ι προβλζπεται με ριτρα του παρόντοσ, κακϊσ και ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
α) αν ο Αγοραςτισ κακυςτεριςει τθν εξόφλθςθ και δφο ακόμθ δόςεων ι μζρουσ των δόςεων αυτϊν κατά τθν οριηομζνθ ςτο
παρόν για τθν εξόφλθςι τουσ τακτι θμερομθνία ι παραβεί οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του ζναντι τθσ Σράπεηα που απορρζει
από τθν παροφςα,
β) αν ο Αγοραςτισ δεν εκπλθρϊςει οποιαδιποτε ςθμαντικι υποχρζωςι του προσ τρίτουσ,
γ) αν ο Αγοραςτισ παφςει τισ πλθρωμζσ του ι πτωχεφςει κακϊσ και αν διαταχκεί κατάςχεςθ ι ςφράγιςθ ι αναγκαςτικι
διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του και
δ) αν ο Αγοραςτισ (επί νομικοφ προςϊπου) λυκεί ι λθφκεί απόφαςθ για τθ λφςθ του ι για ανάκλθςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ
ςυςτάςεϊσ του ι λθφκοφν εναντίον του μζτρα ςυλλογικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ.
6.2. Αν ςυντρζχει περίπτωςθ για τθν οποία παρζχεται ςτθν Σράπεηα δικαίωμα καταγγελίασ του Δανείου, θ Σράπεηα ζχει απόλυτθ
διακριτικι εξουςία να αςκιςει ι να μθν αςκιςει αυτό το δικαίωμά τθσ. Από τθ μθ άςκθςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ (ε φάπαξ ι
εξακολουκθτικά) δεν μπορεί να ςυναχκεί παραίτθςθ τθσ Σράπεηασ από αυτό ι αποδυνάμωςι του τόςο ςε ςχζςθ με τθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ όςο και ςε ςχζςθ με περιπτϊςεισ που κα ανακφψουν τυχόν ςτο μζλλον.
7. Παράδοςθ του Αυτοκινιτου – Παρακράτθςθ κυριότθτασ – Αφαίρεςθ
7.1. Επί καινοφργιου αυτοκινιτου
Ο Αγοραςτισ διλωςε ότι παρζλαβε το παραπάνω αυτοκίνθτο μόνο ςτθ χριςθ του, ότι το εξζταςε προθγουμζνωσ και ςχολαςτικόσ
με εξειδικευμζνα πρόςωπα τθσ απόλυτθσ εμπιςτοςφνθσ του και το βρικε να είναι α πολφτωσ καινοφργιο, ςε άψογθ κατάςταςθ
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εμφάνιςθσ και λειτουργίασ, χωρίσ πραγματικά ελαττϊματα και ελλείψεισ ιδιοτιτων και απολφτωσ κατάλλθλο για το ςκοπό που το
προορίηει, ςυμφωνουμζνου ότι ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ θ ευκφνθ τθσ Πωλιτριασ ςε περίπτωςθ υπάρξεωσ καταςκευαςτικοφ
ελαττϊματοσ ςτο πωλοφμενο πράγμα περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ ςτο ςυνεργείο τθσ ι ςε
ςυνεργείο που κα υποδείξει αυτι, με τθν προχπόκεςθ διαπιςτϊςεωσ του ελαττϊματοσ από τεχνικοφσ τθσ Πωλιτριασ, αποκλειόμενθσ
ρθτϊσ κάκε περαιτζρω ευκφνθσ τθσ Πωλιτριασ από οποιονδιποτε άλλο λόγο, τόςο για κετικζσ όςο και αποκετικζσ ηθμίεσ από τθν πιο
πάνω αιτία, ςφμφωνα με τουσ λεπτομερείσ όρουσ που αναγράφονται ςε ειδικό φυλλάδιο εγγυιςεωσ που υπογράφθκε από τουσ
ςυμβαλλομζνουσ. Ο Αγοραςτισ διλωςε ότι αποδζχεται όλα όςα παραπάνω δθλϊκθκαν.
Επί μεταχειριςμζνου αυτοκινιτου
Ο Αγοραςτισ διλωςε ότι παρζλαβε το παραπάνω αυτοκίνθτο μόνο ςτθ χριςθ του, ότι το εξζταςε προθγουμζνωσ και ςχολαςτικόσ με
εξειδικευμζνα πρόςωπα τθσ απόλυτθσ εμπιςτοςφνθσ του και το βρικε ςε καλι κατάςταςθ εμφάνιςθσ και λειτουργίασ, με κριτιριο
πάντοτε το γεγονόσ ότι το αυτοκίνθτο αυτό είναι μεταχειριςμζνο, χωρίσ πραγματικά ελαττϊματα και ελλείψεισ ιδιοτιτων, μθ
κεωρουμζνων ωσ πραγματικϊν ελαττωμάτων και φκορϊν που δικαιολογοφνται από τθ μζχρι τοφδε χριςθ του αυτοκινιτου των οποίων
ζλαβε γνϊςθ ο Αγοραςτισ, αποκλειομζνθσ ωσ εκ τοφτου ρθτϊσ κάκε ευκφνθσ τθσ Πωλιτριασ τόςο για κετικζσ όςο και αποκετικζσ
ηθμίεσ από πραγματικά ελαττϊματα ι ζλλειψθ ςυνομολογθκειςϊν ιδιοτιτων του πωλοφμενου αυτοκινιτου κακϊσ και για αναςτροφι
τθσ πωλιςεωσ, για μείωςθ του τιμιματοσ ι για αντικατάςταςθ του αυτοκινιτου. Ο Αγοραςτισ διλωςε ότι αποδζχεται όλα όςα
παραπάνω δθλϊκθκαν.
7.2. Μζχρι τθν τελικι και ολοςχερι εξόφλθςθ του Σιμιματοσ που πιςτϊκθκε και μζχρι τθν ολοςχερι και προςικουςα εκπλιρωςθ κάκε
άλλθσ οικονομικισ υποχρζωςθσ του Αγοραςτι που τυχόν απορρζει από τθν παροφςα ςφμβαςθ, θ κυριότθτα του αυτοκινιτου
παραμζνει ςτθν Πωλιτρια, του Αγοραςτι κεωρουμζνου ότι το χρθςιμοποιεί μζχρι τότε με παρακλθτικι ςχζςθ και χωρίσ να ζχει το
δικαίωμα να το μεταβιβάςει με οποιονδιποτε νομικό τφπο, ακόμα και κατά τθν κρίςθ του. Αν, παρά ταφτα, το αυτοκίνθτο περιζλκει
για οποιονδιποτε λόγο ςτθν κατοχι και χριςθ άλλου ι μεταφερκεί ςε άλλθ διεφκυνςθ από αυτιν που ο Αγοραςτισ διλωςε ςτθν αρχι
του παρόντοσ, ο Αγοραςτισ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιιςει το γεγονόσ αυτό ςτθν Πωλιτρια και ςτθν Σράπεηα εγγράφωσ μζςα ςε 24
ϊρεσ από τθν επζλευςι του. Πάντωσ τζτοιεσ μεταβολζσ ςυμφωνείται ρθτϊσ ότι απαγορεφονται αν δεν ζχει δοκεί προθγουμζνωσ θ
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Πωλιτριασ και τθσ Σράπεηασ, τυχόν δε επζλευςι τουσ χωρίσ τθν εν λόγω ςυναίνεςθ τθσ Πωλιτριασ και τθσ
Σράπεηασ αποτελεί, εφ’όςον το επικυμιςει θ Πωλιτρια ι θ Σράπεηα, λόγο λφςθσ (διαλυτικι αίρεςθ) τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και
αφαίρεςθσ του αυτοκινιτου με τθ διαδικαςία, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου.
7.3. Για τθν εξαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ αναγωγισ τθσ Πωλιτριασ κατά του Αγοραςτι, που προαναφζρκθκε, ςυμφωνείται με τθν
παροφςα παρακράτθςθ τθσ κυριότθτασ του αυτοκινιτου από τθν Πωλιτρια μζχρι τθν ολοςχερι αποπλθρωμι του Χρζουσ και
εκπλιρωςθ όλων των λοιπϊν ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αγοραςτι και τθν απόςβεςθ τθσ εγγφθςθσ και του δικαιϊματοσ αναγωγισ
τθσ Πωλιτριασ ζναντι του Αγοραςτι. Οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ με ςκοπό τθν παρεμπόδιςθ τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων τθσ
Πωλιτριασ και τθσ Σράπεηασ, μπορεί να προ-καλζςει τθ δίωξθ του Αγοραςτι επί υπεξαιρζςει, καταδολιεφςει, παρακωλφςει
δικαιϊματοσ κ.λ.π.
7.4. ε κάκε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ και προςκλιςεωσ τθσ Πωλιτριασ από τθν Σράπεηα για εξόφλθςθ των απαιτιςεων τθσ
Σράπεηασ από τθν Πωλιτρια, θ Πωλιτρια κακϊσ και θ Σράπεηα ωσ εκδοχζασ τθσ Πωλιτριασ ζχουν κατά του Αγοραςτι αναγωγικά όςα
δικαιϊματα τουσ παρζχει ο νόμοσ και ιδίωσ, αλλά όχι περιοριςτικά, ςωρευτικά ι επιλεκτικά, δικαίωμα: (α) να απαιτιςει τθν καταβολι
ςτθν Σράπεηα ολοκλιρου
οφειλομζνου ποςοφ του Δανείου, το οποίο κα κακίςταται λθξιπρόκεςμο και απαιτθτό, πλζον τόκων υπερθμερίασ και δικαςτικϊν
εξόδων, κακϊσ και κάκε άλλθσ οφειλισ του Αγοραςτι, αςκϊντασ όλα τα κατά τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ δικονομικά δικαιϊματά
τθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ αιτιςεωσ εκδόςεωσ διαταγισ πλθρωμισ βάςει του παρόντοσ, το οποίο ο Αγοραςτισ αναγνωρίηει ωσ
ζγγραφθ αναγνϊριςθ οφειλισ οριςμζνου ποςοφ, το λθξιπρόκεςμο του οποίου ςτο ςφνολο του αποδεικνφεται εκ τθσ παρόδου μίασ
οποιαςδιποτε εκ των θμερομθνιϊν καταβολισ των ανωτζρω δόςεων, ι (β) να υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ, χωρίσ οποιαδιποτε
δθλοποίθςθ, αςκϊντασ τα δικαιϊματά τθσ από τθν παρακρατθκείςα κυριότθτα (και αν ακόμθ είχε προθγουμζνωσ απαιτιςει τθν
πλθρωμι του Σιμιματοσ κατ’άρκρο 532 Α.Κ.), να προβεί ςτθν αφαίρεςθ του αυτοκινιτου από τα χζρια του Αγοραςτι και οποιουδιποτε
τρίτου, αποκλειομζνου του δικαιϊματοσ τθσ επιςχζςεωσ από τον Αγοραςτι για οποιαδιποτε αιτία.
ε περίπτωςθ αρνιςεωσ του Αγοραςτι να παραδϊςει ςτθν Πωλιτρια ι ςτθν Σράπεηα το αυτοκίνθτο, κα κεωρείται ότι διαταράςςει τθ
νομι τθσ Πωλιτριασ ι κατά περίπτωςθ τθσ Σράπεηασ επί του ωσ άνω αυτοκινιτου και θ Πωλιτρια ι θ Σράπεηα κα ζχει το δικαίωμα να
επιδιϊξει τθν αφαίρεςθ του αυτοκινιτου, αςκϊντασ όλα τα κατά τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ δικονομικά δικαιϊματά τθσ,
περιλαμβανομζνθσ και τθσ αιτιςεωσ λιψεωσ αςφαλιςτικϊν μζτρων.
ε περίπτωςθ που θ Πωλιτρια ι θ Σράπεηα αφαιρζςει το αυτοκίνθτο ι τθσ το επιςτρζψει ο Αγοραςτισ με τθ κζλθςι του, κάκε ποςό
που ζχει καταβλθκεί ςτθν Πωλιτρια ι ςτθν Σράπεηα μζχρι τθν αφαίρεςθ ι τθν οικειοκελι επιςτροφι του αυτοκινιτου το κρατεί θ
Σράπεηα ι θ Πωλιτρια για λογαριαςμό τθσ Σράπεηασ και προσ ικανοποιιςει των απαιτιςεων τθσ τελευταίασ εκ του Δανείου και εκ τθσ
εγγυιςεωσ αλλά και λόγω ςυμφωνθμζνθσ απó τϊρα αποηθμιϊςεϊσ τθσ για τθ χριςθ του αυτοκινιτου από τον Αγοραςτι και ωσ
ςυμφωνθμζνθ αποηθμίωςθ για τθ μείωςθ τθσ αξίασ του αυτοκινιτου και για τισ φκορζσ και βλάβεσ αυτοφ μζχρι τθν αφαίρεςι του ι τθν
οικειοκελι επιςτροφι του, επιτρεπομζνθσ κατά τθν κρίςθ τθσ Σράπεηασ και τθσ επιδιϊξεωσ ειςπράξεωσ των μζχρι τθσ αφαιρζςεωσ
λθξιπροκζςμων δόςεων του Δανείου, κακϊσ και κάκε επί πλζον κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ τθσ Πωλιτριασ και τθσ Σράπεηασ μθ
καλυπτομζνθσ από το εξοφλθκζν μζροσ του Δανείου και από τθν πϊλθςθ ςε τρίτουσ του αφαιρεκζντοσ αυτοκινιτου.Θ Πωλιτρια ζχει το
δικαίωμα να προβαίνει ςε ςωρευτικι άςκθςθ όλων των πιο πάνω δικαιωμάτων τθσ για αποηθμίωςι τθσ κατά τισ πιο πάνω διακρίςεισ
και για ςυμφωνθμζνθ από τϊρα ποινικι ριτρα, του Αγοραςτι παραιτουμζνου από κάκε αντίκετο δικαίωμά του.
Οποιαδιποτε τυχόν, ζςτω και μακρά, ανοχι από τθν Πωλιτρια παραβάςεωσ των όρων του παρόντοσ από τον Αγοραςτι, δεν
ςυνεπάγεται οφτε τεκμθριϊνει παραίτθςθ τθσ Πωλιτριασ ι καταχρθςτικι άςκθςθ ι αποδυνάμωςθ των δικαιωμάτων τθσ Πωλιτριασ
που απορρζουν από τον παρόντα όρο και μάλιςτα των δικαιωμάτων τθσ που απορρζουν από τθν παρακρατθκείςα κυριότθτα του
αυτοκινιτου. Όλα τα ανωτζρω δικαιϊματα ζχει και θ Σράπεηα ωσ εκδοχζασ των δικαιωμάτων τθσ Πωλιτριασ.
8. Κίνδυνοι – Δαπάνεσ – υντιρθςθ
Ο Αγοραςτισ φζρει από ςιμερα και μζχρι τθ μεταβίβαςθ ςε αυτόν τθσ κυριότθτασ του Αυτοκινιτου όλουσ τουσ επί και εκ του
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αυτοκινιτου κινδφνουσ επί προςϊπων ι πραγμάτων, ευκφνεται δε ζναντι τθσ Πωλιτριασ και τθσ Σράπεηασ για οποιαδιποτε απϊλεια,
καταςτροφι, ολικι ι μερικι, φκορά ι βλάβθ αυτοφ, ανεξαρτιτωσ αν αυτι προκλικθκε από υπαιτιότθτα κάκε μορφισ του Αγοραςτι,
ι των υπ’αυτοφ προςτθκζντων, από τυχαίο γεγονόσ ι ακόμα και ανωτζρα βία. Αν, για οποιονδιποτε λόγο, θ Πωλιτρια ι θ Σράπεηα
υποχρεωκεί να αποηθμιϊςει οποιονδιποτε τρίτο για ηθμίεσ τισ οποίεσ υπζςτθ εκ τθσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου, ο Αγοραςτισ
υποχρεοφται να τισ αποηθμιϊνει πλιρωσ.Ο Αγοραςτισ για κάκε τυχόν βλάβθ ι επιςκευι του πωλουμζνου αυτοκινιτου υποχρεοφται
να ςυμμορφϊνεται ςτισ υποδείξεισ των τεχνικϊν τθσ Πωλιτριασ, με τθν επιφφλαξθ δε των οριηομζνων ανωτζρω, οποιαδιποτε
επιςκευι ι προςκικθ επωφελισ, αναγκαία ι πολυτελισ παραμζνει προσ όφελοσ του αυτοκινιτου και τθσ Πωλιτριασ ι/και τθσ
Σράπεηασ προσ ικανοποίθςθ οποιαςδιποτε απαιτιςεϊσ τουσ κατά του Αγοραςτι.
Ο Αγοραςτισ μζχρι να εξοφλιςει τελικϊσ και ολοςχερϊσ το Δάνειο, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ οφειλι του που απορρζει από το
παρόν ςυμφωνθτικό, ζχει τθν υποχρζωςθ να διαφυλάςςει, να ςυντθρεί και να επιδιορκϊνει με ζξοδά του το αυτοκίνθτο και επίςθσ
να διατθρεί το αυτοκίνθτο ςε άριςτθ κατάςταςθ ζχοντασ ευκφνθ απζναντι ςτθν Πωλιτρια και τθν Σράπεηα για κάκε φκορά, βλάβθ ι
απϊλειά του, ακόμα και εκ τφχθσ, και να πλθρϊνει εμπρόκεςμα τα τζλθ κυκλοφορίασ του, όπωσ επίςθσ και κάκε άλλο φόρο ι τζλοσ ι
πρόςτιμο που βαρφνει το αυτοκίνθτο. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ των τελϊν κυκλοφορίασ από τον Αγοραςτι, μπορεί να
τα πλθρϊςει θ Πωλιτρια ι/και θ Σράπεηα και να αςκιςει τα ανωτζρω ςυνομολογθκζντα δικαιϊματά τθσ είτε για τθν είςπραξθ τθσ
οφειλισ είτε για τθν αφαίρεςθ του αυτοκινιτου με τθ διαδικαςία, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 7.3. του
παρόντοσ. Επίςθσ ο Αγοραςτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ με ζγγραφο τθν Πωλιτρια ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι
δυςτυχιματοσ ι ςυντθρθτικισ καταςχζςεωσ ι αντιποιιςεωσ δικαιϊματοσ τρίτου επί του αυτοκινιτου.
9. Φόροι και λοιπζσ επιβαρφνςεισ
Όλοι οι φόροι, τζλθ και δικαιϊματα κάκε μορφισ, υφιςτάμενοι ι μζλλοντεσ, οι οποίοι αφοροφν το αυτοκίνθτο, βαρφνουν
αποκλειςτικϊσ τον Αγοραςτι και όταν ακόμθ επιβάλλονται εισ βάροσ τθσ Πωλιτριασ. ε περίπτωςθ αφαίρεςθσ του αυτοκινιτου από
τθν Πωλιτρια ι τθν Σράπεηα, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν, ο Αγοραςτισ δεν δικαιοφται να ηθτιςει από τθν Πωλιτρια τουσ φόρουσ,
τζλθ, δικαιϊματα και γενικά οποιοδιποτε άλλο ποςό το οποίο αυτόσ κατζβαλε ι οφείλει να καταβάλει προσ το Δθμόςιο ι άλλθ αρχι
ι οποιονδιποτε τρίτο. Σα ποςά αυτά παραμζνουν εισ όφελοσ τθσ Πωλιτριασ και τθσ Σράπεηασ, λόγω παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ του
αυτοκινιτου ςτον Αγοραςτι μζχρι τθν αφαίρεςθ αυτοφ και τθσ, ςυνεπεία αυτισ, μείωςθσ τθσ αξίασ του. Ο Αγοραςτισ οφείλει να
πλθρϊνει τουσ φόρουσ, δικαιϊματα, τζλθ, π.χ. τζλθ κυκλο φορίασ κ.λ.π. εμπρόκεςμα. Αν για οποιονδιποτε λόγο θ Πωλιτρια
υποχρεωκεί να καταβάλει φόρουσ, τζλθ κ.λ.π. κακϊσ και οποιοδιποτε πρόςτιμο επ’ αυτϊν, αυτι ζχει τα δικαιϊματα που ορίηονται
ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ.
10. Αςφάλιςθ
10.1. Σο αυτοκίνθτο πρζπει να αςφαλιςκεί υπζρ τθσ Πωλιτριασ ςτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 10.2 και 10.3 και υπζρ τθσ
Σράπεηασ ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 10.4 και να παραμείνει ζτςι αςφαλιςμζνο μζχρι τθν τελικι και ολοςχερι εξόφλθςθ του
Δανείου, κακϊσ και οποιαςδιποτε άλλθσ οφειλισ του Αγοραςτι που πθγάηει από το παρόν, ςε αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ επιλογισ
τθσ Σράπεηασ, με φροντίδα τθσ τελευταίασ και με ζξοδα του Αγοραςτι.
10.2. Σο αυτοκίνθτο κα αςφαλιςκεί και κα παραμείνει αςφαλιςμζνο για ατυχιματα ςε τρίτα πρόςωπα και υλικζσ ηθμιζσ αυτϊν
(πράγματα τρίτων) μζχρι των αντίςτοιχων ποςϊν που ορίηονται εκάςτοτε βάςει του Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικισ αςφαλίςεωσ τθσ
εξ ατυχθμάτων αυτοκινιτων αςτικισ ευκφνθσ, κακϊσ και εκείνων που κα προβλζπει κάκε μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ αυτοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των κακοριηομζνων κατωτάτων ορίων αποηθμιϊςεωσ τρίτων που κα προκφψουν με Τπουργικι
Απόφαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου μζχρι τθσ ολοςχεροφσ εξοφλιςεϊσ του.
10.3. Θ αςφάλιςθ αυτι κα περιλαμβάνει επίςθσ τθν αςφάλιςθ των επιβατϊν το υ αυτοκινιτου από ατφχθμα, τθν ευκφνθ του οποίου
φζρει ο οδθγόσ αυτοφ ωσ και όλεσ τισ ανωτζρω καλφψεισ για τθν ευκφνθ του ιδιοκτιτθ ςε περίπτωςθ κλοπισ (Αυτογνϊμονοσ
αφαίρεςθσ).
10.4. Επίςθσ ςτο ανωτζρω αςφαλιςτιριο αυτοκινιτου κα ςυμπεριλθφκεί και θ αποη θμίωςθ από τθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ αξίασ
αντικαταςτάςεωσ αυτοφ ςυνεπεία πυρόσ και ολικισ κλοπισ που ίςχυε κατά τθν θμζρα αγοράσ του.
10.5. Σο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα ςυνομολογθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ, και κα ανανεϊνεται κάκε εξάμθνο μζχρι
τθσ ολοςχεροφσ εξοφλιςεωσ όλων των υποχρεϊςεων του Αγοραςτι προσ τθν Σράπεηα και τθσ υπογραφισ τθσ κατά τθν παράγραφο
11 του παρόντοσ. Θ ανανζωςθ κα γίνεται ζνα μινα πριν τθ λιξθ κάκε εξάμθνθσ αςφαλιςτικισ περιόδου με τθν καταβολι εκ μζρουσ
του Αγοραςτι των αςφαλίςτρων ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία. ε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ καταβολισ των αςφάλιςτρων εκ μζρουσ
του αγοραςτι θ τράπεηα ζχει το δικαίωμα να καταβάλει θ ίδια επ’ ονόματι και λογαριαςμό του αγοραςτι . Ενόψει τθσ ανωτζρω
ςυνομολογουμζνθσ υποχρεϊςεωσ του Αγοραςτι για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ αςφαλίςεωσ του αυτοκινιτου, ο Αγοραςτισ ςε
περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμου εξοφλιςεωσ των αςφαλίςτρων ςτθν ανωτζρω αςφαλιςτικι εταιρεία, οφείλει ςτθν Σράπεηα όςα
αςφάλιςτρα ςτο μζλλον που τυχϊν κα ζχει καταβάλει για λογαριαςμό του θ Σράπεηα για τθν αςφάλιςθ αυτι, και για το λόγο αυτό οι
ςυμβαλλόμενοι ςυνομολογοφν ότι ο Αγοραςτισ κα καταβάλει αμζςωσ ςτθν ανωτζρω αςφαλιςτικι εταιρεία το ποςό που απαιτείται
για τθν εξόφλθςθ των αςφαλίςτρων τθσ πρϊτθσ εξαμινου περιόδου α ςφαλίςεωσ κακϊσ και το ποςό που απαιτείται για το ςυνολικό
αςφάλιςτρο καλφψεωσ προςωπικοφ ατυχιματοσ του Αγοραςτι για όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ μθ
εμπρόκεςμθσ εξοφλιςεωσ οποιαςδιποτε εκ των ανωτζρω οφειλϊν του Αγοραςτι, θ Σράπεηα δικαιοφται να αςκιςει τα ανωτζρω
ςυνομολογθκζντα δικαιϊματά τθσ είτε για τθν είςπραξθ τθσ οφειλισ, είτε για τθν αφαίρεςθ του αυτοκινιτου με τθ διαδικαςία, του σ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ, επιφυλαςςομζνου πάντωσ του δικαιϊματο σ τθσ Σράπεηασ να επιδιϊξει
τθν απόδοςθ των αςφαλίςτρων δι' εγζρςεωσ αγωγισ ι αιτιςεωσ εκδόςεωσ διαταγισ πλθρωμισ.
10.6. Αν επζλκει κάποιοσ από τουσ αςφαλιηόμενουσ κινδφνουσ, θ Σράπεηα ωσ δικαιοφχοσ όλων εκ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου
δικαιωμάτων, άλλωσ ωσ εκδοχζασ βάςει εκχωριςεωσ που γίνεται με το παρόν ςυμβόλαιο, κα ειςπράξει απ'ευκείασ από τθν
αςφαλιςτικι εταιρεία ολόκλθρο το οφειλόμενο για τον εν λόγω κίνδυνο αςφάλιςμα και αφοφ
παρακρατιςει από αυτό τα
οποιαδιποτε ποςά τθσ οφείλει ο Αγοραςτισ τόςο από το Δάνειο, όςο και από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, κα αποδϊςει ςτον Αγοραςτι
το οποιοδιποτε υπόλοιπό του.
10.7. ε περίπτωςθ που ο αγοραςτισ επιλζξει να ςυμπεριλάβει τθν αςφάλεια του αυτοκινιτου Ετιςιασ Αξίασ μετρθτοίσ
€
ενςωματωμζνθ ςτθ μθνιαία δόςθ του δανείου, τότε αυτι κα ιςομεριςτεί εντόκωσ ςτθν διάρκεια του δανείου (θ αςφάλιςθ δεν μπορεί
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να υπερβαίνει τα πζντε ζτθ). ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, αφαίρεςθσ του αυτοκινιτου, υπαναχωριςεωσ ι ολικισ
προεξόφλθςθσ του δανείου, θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παφει να ιςχφει. ε περίπτωςθ που θ ‘’Ετιςια Αξία’’ είναι μθδενικι, δεν
ςυμπεριλαμβάνεται αςφάλεια αυτοκίνθτου ςτθν μθνιαία δόςθ.
11. Ομαδικι Αςφάλιςθ (AXA)
ε περίπτωςθ αίτθςθσ του αγοραςτι για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, που αφορά CPI–Αςφάλεια Δανείου για Αςφάλεια Ηωισ,
Μόνιμθσ Ολικισ Ανικανότθτασ, Προςωρινισ Ανικανότθτασ λόγω Ατυχιματοσ ι Αςκ ζνειασ και Ακοφςιασ Ανεργίασ, με Σιμι
Αςφάλειασ Δανείου μετρθτοίσ που ανζρχεται ςτο ποςό
€ ι και για αςφαλιςτικι κάλυψθ που αφορά GAP – Κάλυψθ
Ολικισ Απϊλειασ και ςυνίςταται ςε ςυμπλθρωματικι κάλυψθ αςφάλειασ αυτοκινιτου ςε περίπτω ςθ ολικισ απϊλειασ (GAP
Index) με Σιμι Κάλυψθ Ολικισ Απϊλειασ μετρθτοίσ που ανζρχεται ςτο ποςό
€ με τθν υπογραφι του παρόντοσ
ο αγοραςτισ δθλϊνει ότι ενθμερϊκθκε πλιρωσ για τουσ όρουσ τθσ αςφάλιςθσ και τισ καλφψε ισ κακϊσ και για το ποςό
αςφάλιςθσ όπου ζχει κατανεμθκεί ιςόποςα εντόκωσ ςτισ δόςεισ του δανείου και τα αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
Ο αγοραςτισ δθλϊνει υπεφκυνα ότι παρζλαβε τουσ όρουσ του αςφαλιςτικοφ προγράμματοσ και τα υποδείγματα των Δθλϊςεων
Τπαναχϊρθςθσ/ Εναντίωςθσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ. Βεβαιϊνει επίςθσ ότι πλθρεί τα κριτιρια για τθ
ςυμμετοχι του ςτθν ωσ άνω αςφάλιςθ, κατά τουσ όρουσ αυτισ. ε περίπτωςθ που κάποιο από τα ωσ άνω ποςά είναι μθδενικό,
τότε δεν ιςχφει και θ αντίςτοιχθ κάλυψθ.
12. Αςφάλιςθ Επζκταςθσ Εγγφθςθσ (LGI/TWG Services Ltd)
ε περίπτωςθ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα επζκταςθσ εγγφθςθσ με τθν υπογραφι του παρόντοσ, ο αγοραςτισ δθλϊνει ότι
επικυμεί να αςφαλιςτεί ςτο πρόγραμμα "LGI Πρόςκετθ Εγγφθςθ για Θλεκτρομθχανολ ογικζσ Βλάβεσ Νζων Οχθμάτων" ςφμφωνα
με τουσ Γενικοφσ και Ειδικοφσ Όρουσ τθσ ωσ άνω αςφάλιςθσ, και Αξίασ Επζκταςθσ εγγφθςθσ μετρθτοίσ ποςοφ
€ κακϊσ
και τθν αποδοχι του ποςοφ αυτοφ, το οποίο ζχει κατανεμθκεί ιςόποςα και εντόκωσ, τουσ οπ οίουσ παρζλαβε και αποδζχεται
ανεπιφφλακτα.
13. Πρόγραμμα Παροχισ Τπθρεςίασ Επζκταςθσ Εγγφθςθσ MAXIMUM CARE (Mopar Vehicle Protection)
ε περίπτωςθ που ο αγοραςτισ επικυμεί τθν αγορά από τθν πωλιτρια ςυμβολαίου παροχισ υπθρεςίασ επζκταςθσ εγγφθςθσ
MAXIMUM CARE
, με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο αγοραςτισ δθλϊνει ότι επικυμεί τθν αξία
€ το υ
ςυμβολαίου MAXIMUM CARE, παροχισ υπθρεςίασ επζκταςθσ εγγφθςθσ ςυνολικισ διάρκειασ (καταςκευαςτι / εργοςταςιακι &
Επζκταςθσ Maximum Care)
ετϊν ι ζωσ του χιλιομετρικοφ ορίου των
χιλιομζτρων, και ςφμφωνα με τουσ
ειδικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ τουσ οποίουσ παρζλαβε και αποδζχεται, να καταβλθκεί για λογαριαςμό του ςτθν πωλιτρια
από τθν τράπεηα και θ παραπάνω αξία να προςαυξιςει ιςόποςα το ποςό του δανείου κακϊσ και να κατανεμθκεί ιςόποςα και
εντόκωσ ςτισ μθνιαίεσ δόςεισ.
14. Πρόγραμμα Παροχισ Πακζτου Τπθρεςίασ Προγραμματιςμζνθσ υντιρθςθσ EASY CARE (Mopar Vehicle Protection)
ε περίπτωςθ που ο αγοραςτισ επικυμεί τθν αγορά από τθν πωλιτρια ςυμβολαίου πακζτου παροχισ υπθρεςίασ
προγραμματιςμζνθσ ςυντιρθςθσ EASY CARE
, με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο αγοραςτισ δθλϊνει ότι επικυμεί
τθν αξία
€ του ςυμβολαίου EASY CARE, πακζτου παροχισ υπθρεςίασ προγραμματιςμζνθσ ςυντιρθςθσ διάρκειασ
ετϊν ι ζωσ του χιλιομετρικοφ ορίου των
Χιλιομζτρων , ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ του
παραπάνω ςυμβολαίου τουσ οποίουσ παρζλαβε και αποδζχεται, να καταβλθκεί για λογαριαςμό του ςτθν πωλιτρια από τθν
τράπεηα και θ παραπάνω αξία να προςαυξιςει ιςόποςα τθν αξία του δανείου κακϊσ και να κατανεμθκεί ιςόποςα και εντόκωσ
ςτισ μθνιαίεσ δόςεισ.
15. Εξόφλθςθ και μεταβίβαςθ κυριότθτασ
Με τθν πλθρωμι και τθσ τελευταίασ δόςθσ του Δανείου, τθν εξόφλθςθ όλων των εκ του παρόντοσ απορρεουςϊν οφειλϊν και
λοιπϊν επιβαρφνςεων και τθν απόςβεςθ τθσ εγγφθςθσ, ο Αγοραςτισ γίνεται κφριοσ του αυτοκινιτου και θ Πωλιτρια και ο
Αγοραςτισ ζχουν υποχρζωςθ να υπογράψουν κάκε ζγγραφο που απαιτείται, με ζξοδα του Αγοραςτι, ζτςι ϊςτε να απαλειφκεί ο
όροσ παρακράτθςθσ τθσ κυριότθτασ από τθν άδεια κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου. Ο Πωλθτισ δεν ζχει το δικαίωμα να άρει τθν
παρακράτθςθ τθσ κυριότθτασ του αυτοκινιτου χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Σράπεηασ.
16. Αρμόδια Δικαςτιρια
Οι ςυμβαλλόμενοι ςυμφωνοφν και κακιςτοφν κατά παρζκταςθ αποκλειςτικϊσ αρμόδια τα Δικαςτιρια και τισ Δικαςτικζσ Αρχζσ
των Ακθνϊν για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ που τυχόν κα προκφψει από το παρόν ςυμφωνθτικό, μεταξφ των οποίων και για
οποιαδιποτε τυχόν δίκθ ςχετικι με τθ διαδικαςία εκτελζςεωσ, τθ λιψθ αςφαλιςτικοφ μζτρου και των διαφορϊν εκ πιςτωτικϊν
τίτλων. Για τισ διαφορζσ αρμοδιότθτασ Ειρθνοδικείου, ωσ αποκλειςτικϊσ αρμόδιο ο ρίηεται το Ειρθνοδικείο Ακθνϊν. Θ ωσ άνω
ςυνομολογοφμενθ κατά παρζκταςθ αρμοδιότθτα κατιςχφει οποιαςδιποτε άλλθσ νόμιμθσ ι ειδικισ.
17. Εισ ολόκλθρον ευκφνθ
Εφ’όςον ςτθν παροφςα ςυμβάλλονται περιςςότεροι του ενόσ αγοραςτζσ του αυτοκινιτου (αναφερόμενο ι ωσ «ο Αγοραςτισ»),
αυτοί ευκφνονται ζναντι τθσ Σράπεηασ και τθσ Πωλιτριασ ωσ οφειλζτεσ εισ ολόκλθρον, τόςο για τθν αποπλθρωμι του Χρζουσ
όςο και για όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ τουσ βάςει του παρόντοσ. Θ υπερθμερία, θ όχλθςθ, το πταίςμα και το
δεδικαςμζνο ωσ προσ ζναν από αυτοφσ (ιδίωσ δε κάκε δικαςτικι ι εξϊδικθ διλωςθ τθσ Σράπεηασ ι τθσ Πωλιτριασ που γίνεται
προσ ζναν από αυτοφσ ι τον διοριςκζντα αντίκλθτό του ιδία περί καταγγελίασ, υπαναχωριςεωσ ι απλισ αφαιρζςεωσ του
αυτοκινιτου κ.λ.π.), ενεργοφν αυτοδικαίωσ και ζναντι των λοιπϊν.
18. Σροποποιιςεισ
Σο παρόν μόνον εγγράφωσ μπορεί να τροποποιθκεί. Κάκε τυχόν τροποποιθτικι ςυμφωνία μόνον εγγράφωσ μπορεί να
αποδειχκεί,
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αποκλειομζνου ακόμθ και του όρκου, ακόμθ και ςε περίπτωςθ απϊλειασ του εγγράφου. Θ εκ μζρουσ τθσ Σράπεηασ ι τθσ
Πωλιτριασ ζςτω και μακρά ανοχι παραβάςεων του παρόντοσ από τον Αγοραςτι ι θ είςπραξθ δόςεων μεταγενεςτζρων καίτοι
υφίςτανται ανεξόφλθτα προγενζςτερα, ςε καμία περίπτωςθ δεν δθλϊνει ι τεκμθριϊνει μεταξφ άλλων κυρίωσ παράταςθ
πλθρωμισ από τθν Σράπεηα ι παραίτθςθ τθσ Πωλιτριασ από τα εκ τθσ κυριότθτασ και νομισ δικαιϊματά τθσ ι μείωςθ ι
αποδυνάμωςθ των δικαιωμάτων τθσ Σράπεηασ ι τθσ Πωλιτριασ.
19. Αντίκλθτοσ
Για κάκε επίδοςθ ςχετικοφ με το παρόν εγγράφου, το οποίο απευκφνεται ςτον Αγοραςτι, διορίηει αυτόσ αντικλιτουσ του τουσ :
α)
του
κάτοικο
ι/ και β)
του
κάτοικο
.
ε περίπτωςθ που παφςει θ εξουςία των παραπάνω αντικλιτων και δεν διοριςτεί άλλοσ αντίκλθτοσ από τον Αγοραςτι ςτθν
Ακινα με ζγγραφό του, το οποίο κα πρζπει να περιζχει τθν ακριβι διεφκυνςθ αυτοφ του αντικλιτου και να επιδίδεται ςτθν
Σράπεηα με δικαςτικό επιμελθτι, ο Αγοραςτισ διορίηει αντίκλθτό του τον Γραμματζα του Πρωτοδικείου Ακθνϊν.
20. Εγγφθςθ
Ο Εγγυθτισ δθλϊνει ότι εγγυάται ανεπιφυλάκτωσ προσ τθν Σράπεηα και τθν Πωλιτρια τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα
εξόφλθςθ κάκε οικονομικισ υποχρζωςθσ του Αγοραςτι που απορρζει από τθν παροφςα ςφμβαςθ, πλζον τόκων, λοιπϊν
επιβαρφνςεων και εξόδων και γενικά τθν εκπλιρωςθ από τον Αγοραςτι (Πρωτοφειλζτθ) όλων των υποχρεϊςεων του που
απορρζουν ι κα απορρεφςουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ, ενεχόμενοσ εισ ολόκλθρον με τον Αγοραςτι ωσ αυτοφειλζτθσ και
ευκυνόμενοσ ανεξαρτιτωσ από το νομότυπο τθσ υποχρεϊςεωσ που ζχει αναλάβει ο Αγοραςτισ. Ο Εγγυθτισ παραιτείται από το
δικαίωμα τθσ διηιςεωσ και διαιρζςεωσ και από το δικαίωμα να προτείνει, κατά το άρκρο 853ΑΚ, ενςτάςεισ του Αγοραςτι κατά
τθσ Σράπεηασ ι τθσ Πωλιτριασ. Επίςθσ ο Εγγυθτισ παραιτείται ζναντι τθσ Σράπεηασ και τθσ Πωλιτριασ του δικαιϊματοσ να
αςκιςει τα τυχόν δικαιϊματα από αναγωγι που κα ζχει κατά του Αγοραςτι, εφόςον κα υπάρχει ανεξόφλθτο υπόλοιπο από τθ
ςυνομολογοφμενθ απαίτθςθ τθσ Σράπεηασ ι τθσ Πωλιτριασ. Επίςθσ ο Εγγυθτισ παραιτείται ζναντι τθσ Σράπεηασ και τθσ
Πωλιτριασ του δικαιϊματοσ τθσ υποκαταςτάςεϊσ του ςτα παρεπόμενα εμπράγματα δικαιϊματα τθσ Πωλιτριασ, ζςτω και αν θ
απαίτθςι τθσ εξοφλθκεί ολοςχερϊσ από αυτόν. Ο Εγγυθτισ δεν ελευκερϊνεται, ζςτω και αν για οποιονδιποτε λόγο που
βαρφνει ι όχι τθν Πωλιτρια ι τθν Σράπεηα κατζςτθ αδφνατθ θ ικανοποίθςι τθσ από τον Αγοραςτι, οφτε αν θ Πωλιτρια ι θ
Σράπεηα για οποιονδιποτε λόγο παραιτικθκε από αςφάλειεσ υπζρ τθσ απαιτιςεϊσ τθσ, παρζχει δε από τϊρα ανεκκλιτωσ τθν
ανεπιφφλακτθ ςυναίνεςι του ςτθν Πωλιτρια και ςτθν Σράπεηα να παραιτοφνται οποτεδιποτε από τισ εξαςφαλίςεισ,
εμπράγματεσ ι ενοχικζσ, που ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν.
Συχόν απόςβεςθ τθσ κυρίασ οφειλισ χωρίσ να ικανοποιθκεί θ Πωλιτρια και θ Σράπεηα (άρκρο 864 Α.Κ.) ι τυχόν κακυςτζρθςθ ι
αμζλεια για τθν ανάλθψθ ι τθ ςυνζχιςθ από τθν Πωλιτρια ι τθν Σράπεηα τθσ δικαςτικισ επιδιϊξεωσ τθσ απαιτιςεϊσ τθσ (άρκρα
866-868 Α.Κ.) ςυμφωνείται ότι δεν αποτελοφν λόγο ελευκερϊςεωσ του Εγγυθτι. Κάκε αναγνϊριςθ τθσ οφειλισ που κα γίνει ςτο
μζλλον από τον Αγοραςτι υποχρεϊνει και τον Εγγυθτι, ο οποίοσ αποδζχεται από τϊρα τθ μεταβολι οποιουδιποτε όρου τθσ
ςυμβάςεωσ που κα ςυμφωνθκεί μεταξφ τθσ Πωλιτριασ ι τθσ Σράπεηασ και του Αγοραςτι.
Ενθμζρωςθ και υγκατάκεςθ για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων
Θ FCA ΒΑΝΚ G.m.b.H. Ελλθνικό Τποκατάςτθμα (εφεξισ θ «Σράπεηα») δφναται να ςυλλζγει και να επεξεργάηεται τα προςωπικά
ςασ δεδομζνα (εφεξισ τα «Δεδομζνα») που εςείσ δίνετε (εφεξισ τα «Τποκείμενα») κατά τθν υποβολι αίτθςθσ ι/και τθν
εκτζλεςθ ςφμβαςθσ για τθν παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν από τθν Σράπεηα. Θ Σράπεηα ενθμερϊνει με τθν παροφςα τα
Τποκείμενα αναφορικά με τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ ςτο ανωτζρω πλαίςιο.
1.
Τπεφκυνοσ επεξεργαςίασ
Τπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ςφμφωνα με τον Γενικό Κανονιςμό ΕΕ 2016/679 και τθν κείμενθ νομοκεςία είναι θ FCA ΒΑΝΚ G.m.b.H.
Ελλθνικό Τποκατάςτθμα, που εδρεφει ςτθν Αργυροφπολθ Αττικισ, Λεωφ. Βουλιαγμζνθσ 580Α, Σ.Κ. 16452. Θ Σράπεηα ζχει ορίςει
Τπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων και μπορείτε να επικοινωνιςετε με τον Τπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων ςτθν διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου gdpr.gr@fcagroup.com
2.

κοπόσ επεξεργαςίασ

Θ Σράπεηα δφναται να επεξεργάηεται τα Δεδομζνα ςε ζντυπθ μορφι, με αυτοματοποιθμζνα ι θλεκτρονικά μζςα
ςυμπεριλαμβανομζνου του ταχυδρομείου ι του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, του τθλεφϊνου (π.χ. αυτοματοποιθμζνα
τθλεφωνιματα, SMS, MMS), του φαξ και κάκε άλλου μζςου (π.χ. διαδικτυακοί ιςτότοποι, εφαρμογζσ κινθτισ τθλεφωνίασ) για
τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ:
(α)
για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ του Τποκειμζνου για τθν παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν από τθν Σράπεηα, υπό τον όρο
τθσ ρθτισ ςυναίνεςθσ του Τποκειμζνου,
(β)
για τθν πρόςβαςθ τθσ Σράπεηασ ςτα Δεδομζνα του Τποκειμζνου που είναι εκάςτοτε καταχωρθμζνα ςτο Αρχείο
υγκζντρωςθσ Χορθγιςεων τθσ ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ, υπό τον όρο τθσ ρθτισ ςυναίνεςθσ του Τποκειμζνου, και ειδικότερα: Θ TEIΡΕΙΙΑ
ΑΕ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ) που εδρεφει ςτθν οδό Αλαμάνασ 2, 15125 Μαροφςι, τθλ. 210 3676700, τθρεί τα ακόλουκα αρχεία
δεδομζνων οικονομικισ ςυμπεριφοράσ, για τα οποία γίνεται περιοδικι αναλυτικι ενθμζρωςθ δια του τφπου, όπωσ και μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ τθσ ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ (www.tiresias.gr):
1. Αρχείο Ακζτθςθσ Τποχρεϊςεων: ε αυτό καταχωροφνται δεδομζνα για ακζτθςθ ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν υποχρεϊςεων
που ζχουν αναλθφκεί, όπωσ ακάλυπτεσ επιταγζσ, καταγγελίεσ ςυμβάςεων δανείων και πιςτϊςεων, διαταγζσ πλθρωμισ, κλπ.
κοπόσ του αρχείου είναι θ παροχι ςτουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ για τον ζλεγχο κυρίωσ τθσ.
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φερεγγυότθτασ των πελατϊν τουσ. Πθγι των δεδομζνων είναι τα Ειρθνοδικεία, Πρωτοδικεία, Τποκθκοφυλακεία, Κτθματολογικά
Γραφεία, τα Πιςτωτικά Ιδρφματα και θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ
Ο χρόνοσ τιρθςθσ των δεδομζνων ςτο αρχείο είναι από 2 ζωσ 15 ζτθ ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ πλθροφορίασ και υπό τισ
προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 40 ν. 3259/2004, όπωσ ιςχφει και τον Κανονιςμό τθσ ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ.
2. Αρχείο Τποκθκϊν-Προςθμειϊςεων: ε αυτό καταχωροφνται δεδομζνα για εμπράγματα βάρθ επί ακινιτων. κοπόσ του
αρχείου είναι θ αξιολόγθςθ των εμπραγμάτων βαρϊν από τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων. Πθγι των δεδομζνων είναι τα
Τποκθκοφυλακεία και Κτθματολογικά Γραφεία. Σα δεδομζνα τθροφνται για όςο χρόνο διατθροφνται οι αντίςτοιχεσ εγγραφζσ
ςτισ ανωτζρω πθγζσ
3. Αρχείο υγκζντρωςθσ Χορθγιςεων: ε αυτό καταχωροφνται δεδομζνα για ενιμερεσ και ςε κακυςτζρθςθ οφειλζσ από δάνεια,
πιςτϊςεισ, ενζγγυεσ πιςτϊςεισ και εγγυιςεισ κάκε μορφισ προσ φυςικά πρόςωπα και επιχειριςεισ, ανεξαρτιτωσ νομικισ
μορφισ. κοπόσ του αρχείου είναι θ παροχι ςτουσ αποδζκτεσ επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ για τον ζλεγχο κυρίωσ τθσ πιςτολθπτικισ
ικανότθτασ των πελατϊν τουσ. Πθγι των δεδομζνων του αρχείου είναι τα πιςτωτικά και χρθματοδοτικά ιδρφματα. Ο χρόνοσ
τιρθςθσ των καταχωροφμενων δεδομζνων ςτο ανωτζρω αρχείο είναι 5 ζτθ από τθν τελευταία μθνιαία ενθμζρωςθ αυτϊν από τα
ιδρφματα που τα διαβιβάηουν. Πρόςβαςθ ςτα δεδομζνων των ανωτζρω αρχείων ζχουν μόνο αδειοδοτθμζνα πιςτωτικά και
χρθματοδοτικά ιδρφματα, όπωσ και ςυγκεκριμζνοι φορείσ του Δθμοςίου. Κάκε υποκείμενο δεδομζνων ζχει ςφμφωνα με το ν.
2472/1997 δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα παραπάνω αρχεία και δικαίωμα αντίρρθςθσ, που αςκοφνται με αίτθςθ που υποβάλλεται
ςτθν ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ. Σο δικαίωμα αντίρρθςθσ ςτθν περίπτωςθ των Αρχείων Ακζτθςθσ Τποχρεϊςεων και ΤποκθκϊνΠροςθμειϊςεων αφορά ςτθν τυχόν διόρκωςθ των δεδομζνων που είναι καταχωρθμζνα ςε αυτά ι τθν μθ μετάδοςθ αυτϊν ςτουσ
αποδζκτεσ. τθν περίπτωςθ του Αρχείου υγκζντρωςθσ Χορθγιςεων το δικαίωμα αντίρρθςθσ αφορά ςτθν μθ πρόςβαςθ των
αποδεκτϊν ςτα δεδομζνα που είναι καταχωρθμζνα ςε αυτό, θ δε ςχετικι αίτθςθ μπορεί να υποβλθκεί και ςτθν Σράπεηα, θ
οποία τθ διαβιβάηει ςτθν ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ. Για τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα των Αρχείων Ακζτθςθσ Τποχρεϊςεων και ΤποκθκϊνΠροςθμειϊςεων δεν απαιτείται θ ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου των δεδομζνων (αποφάςεισ Αρχισ 109/1999 και 24/2004). Για
τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του Αρχείου υγκζντρωςθσ Χορθγιςεων απαιτείται θ ςυγκατάκεςθ του Τποκειμζνου, θ οποία
μπορεί να ανακλθκεί οποτεδιποτε με ζγγραφο που υποβάλλεται ςτθν Σράπεηα και ιςχφει για το μζλλον Θ ςυγκατάκεςθ ιςχφει
για κάκε εφεξισ ςυναλλακτικι ςχζςθ του Τποκειμζνου με τθν Σράπεηα και μζχρι τθν κακ’οποιονδιποτε τρόπο λιξθ αυτισ τθν
ανάκλθςι τθσ.
(γ)
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν που ζχει ςυναφκεί ανάμεςα ςε εςάσ και τθν
Σράπεηα,
(δ)
για τθν διενζργεια ζρευνασ ικανοποίθςθσ πελατϊν αναφορικά με τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν τθσ Σράπεηασ ςφμφωνα
με το ζννομο ςυμφζρον τθσ Σράπεηασ,
(ε)
για τθν καταγραφι και αρχειοκζτθςθ όλων των ςυναλλαγϊν τθσ Σράπεηασ με το Τποκείμενο, και για αποδεικτικοφσ
ςκοποφσ, υπό τον όρο τθσ ρθτισ ςυναίνεςθσ του Τποκειμζνου,
(ςτ)
για τθν αποςτολι εμπορικϊν επικοινωνιϊν, κακϊσ και τθν αποςτολι προωκθτικοφ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ αναφορικά
με τθν παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν από τθν Σράπεηα, ι τθν διενζργεια ερευνϊν αγοράσ, υπό τον όρο τθσ ρθτισ ςυναίνεςθσ
του Τποκειμζνου (εφεξισ "Μάρκετινγκ"),
(η)
για τθν επικοινωνία των Δεδομζνων ςε κυγατρικζσ ι ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ με τθν Σράπεηα, κακϊσ και ςε
ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ εταιρείεσ ςτουσ τομείσ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ και τθσ αςφάλιςθσ που κα τα επεξεργάηονται για
τθν αποςτολι εμπορικϊν επικοινωνιϊν, κακϊσ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ, ι για τθν
διενζργεια ερευνϊν αγοράσ, υπό τον όρο τθσ ρθτισ ςυναίνεςθσ του Τποκειμζνου (εφεξισ "Μάρκετινγκ Σρίτων"),
(θ)
για τθν εκπλιρωςθ των ζννομων υποχρεϊςεων τθσ Σράπεηασ,
(κ)
για τθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων τθσ Σράπεηασ, και
(ι)
για τθν πρόλθψθ, αποτροπι και καταςτολι παράνομων πράξεων ςε ςυνεργαςία με τισ δθμόςιεσ αρχζσ.
3.

Νομικι βάςθ επεξεργαςίασ και ςυνζπειεσ ςε περίπτωςθ μθ παροχισ των Δεδομζνων

Θ παροχι των Δεδομζνων δεν είναι υποχρεωτικι.
Θ παροχι των Δεδομζνων για τουσ ςκοποφσ: 2(α) αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ, 2(γ) εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, και 2(ε) καταγραφι και
αρχειοκζτθςθ όλων των ςυναλλαγϊν, και για αποδεικτικοφσ ςκοποφσ, είναι απαραίτθτθ για τθν ςφναψθ ι/και εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν, και επομζνωσ αν το Τποκείμενο δεν δϊςει τα Δεδομζνα, θ Σράπεηα δεν κα μπορεί να ςυνάψει
ι/και να εκτελζςει ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν.
Θ παροχι των Δεδομζνων για τουσ ςκοποφσ: 2(θ) εκπλιρωςθ ζννομων υποχρεϊςεων και 2(ι) πρόλθψθ, αποτροπι και καταςτολι
παράνομων πράξεων ςε ςυνεργαςία με τισ δθμόςιεσ αρχζσ, είναι απαραίτθτθ για τθν ςυμμόρφωςθ τθσ Σράπεηασ με τισ ζννομεσ
υποχρεϊςεισ τθσ, και επομζνωσ αν το Τποκείμενο δεν δϊςει τα Δεδομζνα, θ Σράπεηα δεν κα μπορεί να ςυνάψει ι/και να
εκτελζςει ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν.
Θ παροχι των Δεδομζνων για τουσ ςκοποφσ: 2(β) πρόςβαςθ τθσ Σράπεηασ ςτα Δεδομζνα του Τποκειμζνου που είναι εκάςτοτε
καταχωρθμζνα ςτο Αρχείο υγκζντρωςθσ Χορθγιςεων τθσ ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ, 2(δ) διενζργεια ζρευνασ ικανοποίθςθσ πελατϊν, και
2(κ) προάςπιςθ ςυμφερόντων τθσ Σράπεηασ, βαςίηεται ςτο ζννομο ςυμφζρον τθσ Σράπεηασ και το Τποκειμζνο μπορεί να
εναντιωκεί οποτεδιποτε ςτθν επεξεργαςία με βάςθ το ζννομο ςυμφζρον του, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 8.
Θ παροχι των Δεδομζνων για τουσ ςκοποφσ: 2(ςτ) μάρκετινγκ και 2(η) μάρκετινγκ τρίτων, βαςίηεται ςτθν ρθτι ςασ ςυναίνεςθ,
τθν οποία μπορείτε να ανακαλζςετε οποτεδιποτε.
4.

Αποδζκτεσ των Δεδομζνων

Σα Δεδομζνα μποροφν να τφχουν επεξεργαςίασ από:
(α) τθν Σράπεηα και τισ ςυνεργαηόμενεσ με αυτιν εταιρείεσ, ςτισ οποίεσ θ Σράπεηα ανακζτει τθν επεξεργαςία των Δεδομζνων για
λογαριαςμό τθσ ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, εγγυιςεισ και κανόνεσ και εδρεφουν ςε κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ
ι ςε κράτθ εκτόσ τθσ ΕΕ, όπωσ θ μθτρικι τθσ, κυγατρικζσ ι ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ, εταιρείεσ που παρζχουν υπθρεςίεσ ςτουσ
τομείσ τθσ διεκπεραίωςθσ οχθμάτων, τθσ αςφάλιςθσ, τθσ διαφιμιςθσ και του μάρκετινγκ, αλλά και ςε κρίςιμουσ για τθν
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λειτουργεία τθσ Σράπεηασ τομείσ, όπωσ ενδεικτικά εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν μθχανογράφθςθσ, ςυμβοφλουσ, δικθγόρουσ,
κ.α.,
(β) τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ διανομείσ καταςκευαςτϊν ι άλλουσ εμπόρουσ αυτοκινιτων που υποδεικνφει το Τποκείμενο,
(γ) τθν ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του Τποκειμζνου, κακϊσ και τθν προςταςία τθσ
εμπορικισ πίςτθσ και τθν εξυγίανςθ των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν,
(δ) τισ αρμόδιεσ αρχζσ ι τρίτουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν ςυμμόρφωςθ με ζννομεσ υποχρεϊςεισ, τθν
εκτζλεςθ εντολϊν από δθμόςιεσ αρχζσ ι τθν άςκθςθ δικαιϊματοσ τθσ Σράπεηασ ενϊπιον των δικαςτικϊν αρχϊν.
5.

Μεταβίβαςθ των Δεδομζνων εκτόσ ΕΟΧ

το πλαίςιο των ςυμβατικϊν τθσ ςχζςεων θ Σράπεηα μπορεί να διαβιβάςει τα Δεδομζν α ςε κράτθ εκτόσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φφλαξισ τουσ ςε βάςεισ δεδομζνων που διαχειρίηονται νομικά πρόςωπα
για λογαριαςμό τθσ Σράπεηασ. Θ διαχείριςθ των βάςεων δεδομζνων και θ επεξεργαςία των Δεδομζνων περιορίηεται ςτουσ
ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ και λαμβάνει χϊρα ςφμφωνα με το εφαρμοςτζο δίκαιο για τθν προςταςία των Δεδομζνων. ε
περίπτωςθ που τα Δεδομζνα διαβιβάηονται εκτόσ του ΕΟΧ, θ Σράπεηα κα χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα ςυμβατικά μζτρα και
εγγυιςεισ για να διαςφαλίςει επαρκι προςταςία των Δεδομζνων ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, τθσ χριςθσ ςυμβάςεων
που βαςίηονται ςε τυποποιθμζνεσ ςυμβατικζσ ριτρεσ που ζχει υιοκετιςει θ ΕΕ για να κρίνει τθν διαβίβαςθ των Δεδομζνων εκτόσ
του ΕΟΧ.
6.

Σιρθςθ των Δεδομζνων

Σα Δεδομζνα που τυγχάνουν επεξεργαςίασ για τουσ ςκοποφσ:
2 (α) αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ, 2 (γ) εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, και 2 (δ) ικανοποίθςθ πελατϊν, κα τθροφνται από τθν Σράπεηα για
τθν χρονικι περίοδο που κρίνεται αυςτθρά αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν αυτϊν και τθν παρζλευςθ κάκε
προκεςμίασ για τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε αξίωςθσ που απορρζει ςτο πλαίςιο των ανωτζρω ςκοπϊν. Θ Σράπεηα μπορεί να
ςυνεχίςει να τθρεί τα Δεδομζνα αυτά για μεγαλφτερθ χρονικι περίοδο, όπωσ απαιτείται για τθν προςταςία των ςυμφερόντων
τθσ Σράπεηασ που ςυνδζονται με πικανι ευκφνθ ςε ςχζςθ με τθν παροχι των τραπεηικϊν πθρεςιϊν. ε περίπτωςθ μθ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, τα Δεδομζνα που τυγχάνουν επεξεργαςίασ για τουσ ςκοποφσ: 2(α) αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ και 2(δ) ικανοποίθςθ
πελατϊν, κα τθροφνται από τθν Σράπεηα για τθν χρονικι περίοδο ενόσ (1) ζτουσ από τθν λιψθ τουσ.
Σα Δεδομζνα που τυγχάνουν επεξεργαςίασ για τον ςκοπό 2(ε) καταγραφι και αρχειοκζτθςθ όλων των ςυναλλαγϊν, και για
αποδεικτικοφσ ςκοποφσ, κα τθροφνται από τθν Σράπεηα για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) ετϊν από τθν παρζλευςθ κάκε
προκεςμίασ για τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε αξίωςθσ που απορρζει ςτο πλαίςιο των ςκοπϊν 2 (γ), 2 (θ) και 2 (κ).
Σα Δεδομζνα που τυγχάνουν επεξεργαςίασ για τουσ ςκοποφσ: 2 (ςτ) και 2 (η) κα τθροφνται από τθν Σράπεηα από τθν ςτιγμι που
το Τποκείμενο παρζχει τθν ςυγκατάκεςι του μζχρι τθν ςτιγμι που κα τθν ανακαλζςει. Εφόςον το Τποκείμενο ανακαλζςει τθν
ςυγκατάκεςι του, τα Δεδομζνα δεν κα χρθςιμοποιοφνται πλζον για τουσ ανωτζρω ςκοποφσ, ωςτόςο μπορεί να ςυνεχίςουν να
τθροφνται από τθν Σράπεηα, ειδικότερα όπωσ απαιτείται για τθν προςταςία των ςυμφερόντων τθσ Σράπεηασ που ςυνδζονται με
πικανι ευκφνθ ςε ςχζςθ με τθν επεξεργαςία αυτι, εκτόσ αν χορθγθκοφν περαιτζρω ςχετικζσ διευκρινίςεισ από τθν αρμόδια
επιβλζπουςα Αρχι.
7.

Αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων

Για τθν ςφναψθ και εκτζλεςθ ςφμβαςθσ παροχισ τραπεηικϊν υπθρεςιϊν μεταξφ του Τποκειμζνου και τθσ Σράπεηασ, απαιτ είται θ
αυτοματοποιθμζνθ λιψθ απόφαςθσ αναφορικά με τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του Τποκειμζνου (εφεξισ θ “Πιςτωτικι
κοροκάρτα”). Θ αυτοματοποιθμζνθ λιψθ απόφαςθσ βαςίηεται ςε μακθματικά μοντζλα, τα οποία με βάςθ τθν ςυλλογι
πλθροφοριϊν από τθν προθγοφμενθ εμπειρία παρζχουν ποςοτικζσ εκτιμιςεισ τθσ πικανότθτασ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του
Τποκειμζνου. Οι πικανότθτεσ ακζτθςθσ μεταφράηονται ςε “πιςτωτικό ςκορ”, ςφμφωνα με το οποίο τα Τποκείμενα
κατατάςςονται κατά επικινδυνότθτα, χωρίσ να προςδιορίηεται ρθτά θ πικανότθτα ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν τουσ. Επί τθσ
απόφαςθσ που κα λθφκεί αυτοματοποιθμζνα το Τποκείμενο ζχει το δικαίωμα να εκφράςει τυχόν αντιρριςεισ.
8.

Σα δικαιϊματα του Τποκειμζνου

Σο Τποκείμενο ζχει τα ακόλουκα δικαιϊματα:
1.
Σο δικαίωμα πρόςβαςθσ, το οποίο ςθμαίνει ότι το Τποκείμενο ζχει το δικαίωμα να λάβει από τθν Σράπεηα ενθμζρωςθ
για το κατά πόςον ι όχι τα Δεδομζνα που το αφοροφν υφίςτανται επεξεργαςία και αν ςυμβαίνει αυτό, να ζχει πρόςβαςθ ςε
αυτά.
2.
Σο δικαίωμα διόρκωςθσ και το δικαίωμα διαγραφισ, το οποίο ςθμαίνει ότι το Τποκείμενο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει
και να λάβει διόρκωςθ ανακριβϊν ι/και ελλειπϊν Δεδομζνων, κακϊσ και τθν διαγραφι των Δεδομζνων, εφόςον το αίτθμα είναι
νόμιμο.
3.
Σο δικαίωμα περιοριςμοφ ι αντίταξθσ ςτθν επεξεργαςία, το οποίο ςθμαίνει ότι το Τποκείμενο ζχει το δικαίωμα να
ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ επεξεργαςίασ, εφόςον το αίτθμα είναι νόμιμο.
4.
Σο δικαίωμα φορθτότθτασ, το οποίο ςθμαίνει ότι το Τποκείμενο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει και να λάβει τα Δεδομζνα ςε
δομθμζνο, κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενο και αναγνϊςιμο από μθχανιματα μορφότυπο, κακϊσ και το δικαίωμα να διαβιβάςει τα
Δεδομζνα ςε άλλουσ υπεφκυνουσ.
5.
Σο δικαίωμα εναντίωςθσ ι ανάκλθςθσ, το οποίο ςθμαίνει ότι το Τποκείμενο ζχει το δικαίωμα να εναντιωκεί ςτθν
επεξεργαςία των Δεδομζνων, εφόςον το αίτθμα είναι νόμιμο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επεξεργαςίασ των Δεδομζνων για
ςκοποφσ Μάρκετινγκ ι Μάρκετινγκ τρίτων, εφόςον ςυμβαίνει αυτό.

6.

Σο δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Αρχισ ςε περίπτωςθ παράνομθσ επεξεργαςίασ Δεδομζνων.

9.

Παροχι ςυγκατάκεςθσ για τθν επεξεργαςία των Δεδομζνων.

Αφοφ διάβαςα και κατάλαβα τθν Ενθμζρωςθ για τα Προςωπικά Δεδομζνα
1. τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων από τθν Σράπεηα για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςισ μου για τθν παροχι
τραπεηικϊν υπθρεςιϊν από τθν Σράπεηα, όπωσ ορίηεται ςτο ςθμείο 2(α) τθσ παροφςασ Ενθμζρωςθσ για τα Προςωπικά
Δεδομζνα.
Συναινώ

Δεν Συναινώ

2. τθν πρόςβαςθ τθσ Σράπεηασ ςτα προςωπικά μου δεδομζνα που είναι εκάςτοτε καταχωρθμζνα ςτο Αρχείο υγκζντρωςθσ
Χορθγιςεων που τθρείται από τθν ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ, όπωσ ορίηεται ςτο ςθμείο 2(β) τθσ παροφςασ Ενθμζρωςθσ για τα Προςωπικά
Δεδομζνα.
Συναινώ

Δεν Συναινώ

3. τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων από τθν Σράπεηα για τθν καταγραφι και αρχειοκζτθςθ όλων των
ςυναλλαγϊν τθσ Σράπεηασ με το Τποκείμενο, και για αποδεικτικοφσ ςκοποφσ, όπωσ ορίηεται ςτο ςθμείο 2(ε) τθσ παροφςασ
Ενθμζρωςθσ για τα Προςωπικά Δεδομζνα.
Συναινώ

Δεν Συναινώ

4. τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων από τθν μθτρικι, τισ κυγατρικζσ ι ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ με τθν
Σράπεηα που ενεργοφν για λογαριαςμό τθσ Σράπεηασ ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, εγγυιςεισ και
κανόνεσ και εδρεφουν ςε κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ι ςε κράτθ εκτόσ τθσ ΕΕ.
Συναινώ

Δεν Συναινώ

5. Ζχοντασ ενθμερωκεί κατά τα ανωτζρω ςχετικά με τθν επεξεργαςία προςωπικοφ χαρακτιρα δεδομζνων μου, τα προςωπικά
μου δεδομζνα αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ από τθν Αςφαλιςτικι Εταιρεία ι/ και τρίτουσ κατ' εντολιν και για
λογαριαςμό τθσ τα προςωπικά μου δεδομζνα τθσ παροφςασ αίτθςθσ κακϊσ και τυχόν προςωπικά δεδομζνα που κα ςυλλεγοφν
από εμζνα ι/ και τρίτουσ (π.χ. ιατροφσ) - παρζχοντασ προσ το ςκοπό αυτό τθ ςχετικι εξουςιοδότθςθ ςτουσ εν τρίτουσ (π.χ.
ιατροφσ κτλ) όπωσ διαβιβάςουν προςωπικά μου δεδομζνα τθν Αςφαλιςτικι Εταιρεία ι/ και ςε τρίτουσ κατ' εντολι και για
λογαριαςμό τθσ - ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των ςυμβολαίων αςφάλιςθσ, εφόςον εγκρικεί θ παροφςα αίτθςι μου..
Συναινώ

Δεν Συναινώ

6. τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων από τθν Σράπεηα για τθν αποςτολι εμπορικϊν επικοινωνιϊν, κακϊσ και
τθν αποςτολι προωκθτικοφ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ αναφορικά με τθν παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν από τθν Σράπεηα, ι τθν
διενζργεια ερευνϊν αγοράσ, όπωσ ορίηεται ςτο ςθμείο (ςτ) τθσ παροφςασ Ενθμζρωςθσ για τα Προςωπικά Δεδομζνα μζχρι
ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςθσ.

Συναινώ

Δεν Συναινώ

7. τθν επικοινωνία των προςωπικϊν μου δεδομζνων ςε κυγατρικζσ ι ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ με τθν Σράπεηα, κακϊσ και ςε
ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ εταιρείεσ ςτουσ τομείσ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ και τθσ αςφάλιςθσ που κα τα επεξεργάηονται για
τθν αποςτολι εμπορικϊν επικοινωνιϊν, κακϊσ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ, ι για τθν
διενζργεια ερευνϊν αγοράσ, όπωσ ορίηεται ςτο ςθμείο (η) τθσ παροφςασ Ενθμζρωςθσ για τα Προςωπικά Δεδομζνα μζχρι
ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςθσ.
Συναινώ

Δεν Συναινώ

22. Διοικθτικό κόςτοσ
Κατά διλωςθ των ςυμβαλλομζνων, ο Αγοραςτισ κατόπιν ςυμφωνίασ με τθν Πωλιτρια, κατζβαλε ςιμερα ςε αυτιν το ποςό που
αναφζρεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα προσ κάλυψθ των εξόδων και μζρουσ του διοικθτικοφ κόςτουσ για τθ μεταβίβαςθ του
πωλουμζνου αυτοκινιτου.
23. Για τθν εξωδικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν που μπορεί να προκφψουν από τθ ςφμβαςθ (δάνειο) αυτι, ο Αγοραςτισ
(Οφειλζτθσ) μπορεί να απευκφνεται ςτθν Πωλιτρια, ςτο Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν, Λ.Βουλιαγμζνθσ 580Α, Αργυροφπολθ
Ακινα, τθλζφωνο 210?9988711, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου : fcabank@fcagroup.com. Περαιτζρω, για κάκε διαφορά
ι διζνεξθ, ο Αγοραςτισ (Οφειλζτθσ) ζχει ςτθ διάκεςι του ειδικζσ διαδικαςίεσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν,
απευκυνόμενοσ ενδεικτικά , ςτο υνιγορο του Καταναλωτι, Λ. Αλεξάνδρασ 144, 11471 Ακινα.
24. H Σράπεηα εποπτεφεται από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, που εδρεφει ςτθν οδό Ελευκερίου Βενιηζλου 21, ΣΚ 10250 Ακινα,
και λειτουργεί νόμιμα ωσ υποκατάςτθμα τθσ Αυςτριακισ Σράπεηασ FCA BANK G.m.b.H ςτθν Ελλάδα με βάςει τθν απόφαςθ Νο
439/13?10?2000 τθσ Γενικισ Επικεϊρθςθσ Σραπεηϊν – Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ.

Προσ πιςτοποίθςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε το παρόν ςε 3 (τρία) πρωτότυπα.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Τπογραφι Αγοραςτι

Α: ______________________________

Τπογραφι Εγγυθτι

_______________________________

B: ______________________________

Γ: ______________________________

Για τθν Πωλιτρια

______________________________

Για τθν FCA BANK

______________________________

