ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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[Άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (EE) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας — ΕΕ L 141
της 5.6.2015, σ. 19]
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ:

Με το παρόν σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ)
2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015,
περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ότι έχει αρχίσει διαδικασία αφερεγγυότητας1 σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον οφειλέτη σας (που
αναφέρεται στο σημείο 1 του παρόντος εντύπου).

□

Καλείστε να αναγγείλετε κάθε απαίτηση που τυχόν διατηρείτε κατά του οφειλέτη,
σύμφωνα με τα κατωτέρω.

□

Μπορεί να κληθείτε να αναγγείλετε κάθε απαίτηση που τυχόν διατηρείτε κατά του
οφειλέτη με ξεχωριστό σημείωμα σε μεταγενέστερο χρόνο, υπό την προϋπόθεση της
πλήρωσης των απαιτήσεων για την αναγγελία απαίτησης βάσει του εθνικού δικαίου.

□

Δεν απαιτείται να αναγγείλετε τις απαιτήσεις σας ατομικά.

Αν καλείστε να αναγγείλετε τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να
χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο αναγγελίας απαιτήσεων που

το πράξετε

□

επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ή

□

μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον εξής σύνδεσμο: ............................................................

Γλώσσα
Οι απαιτήσεις μπορούν να αναγγέλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα των
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξαρτήτως αυτού, ενδέχεται να
κληθείτε αργότερα να υποβάλετε μετάφραση στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους
έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας ή, εάν υπάρχουν πολλές επίσημες γλώσσες σε
αυτό το κράτος μέλος, στην επίσημη γλώσσα ή μια από τις επίσημες γλώσσες του τόπου
έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας, ή σε άλλη γλώσσα την οποία το εν λόγω
κράτος μέλος έχει δηλώσει ότι δέχεται (οι γλώσσες που έχουν δηλωθεί συναφώς από τα
κράτη μέλη δημοσιεύονται εδώ: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447el.do?clang=el]2).
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας στα κράτη μέλη
διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447el.do?clang=el2]
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Με τον όρο «διαδικασία αφερεγγυότητας» νοείται διαδικασία κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού
(EE) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των
διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19). Οι διαδικασίες που εμπίπτουν στην έννοια αυτή
απαριθμούνται στο παράρτημα A του εν λόγω κανονισμού.
Παρακαλείστε, κατά τη χρήση του παρόντος εντύπου, να αναφέρεστε πάντοτε στον υπερσύνδεσμο που
πράγματι οδηγεί στη σχετική ιστοσελίδα της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
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Μπορείτε να βρείτε ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία
αφερεγγυότητας στην οποία αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση μέσω του ακόλουθου
ιστοτόπου της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης: [...]2,3
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Επισημαίνεται ότι η εν λόγω λειτουργία της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
θα καταστεί λειτουργική μόλις στις 26 Ιουνίου 2019 [βλ. άρθρο 92 του κανονισμού (EE) 2015/848].

3

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ.
Γλώσσα του παρόντος εντύπου
Το παρόν έντυπο ανακοίνωσης αποστέλλεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους έναρξης της
διαδικασίας αφερεγγυότητας ή, εάν υπάρχουν πολλές επίσημες γλώσσες σε αυτό το κράτος
μέλος, στην επίσημη γλώσσα ή μια από τις επίσημες γλώσσες του τόπου έναρξης της
διαδικασίας αφερεγγυότητας, ή σε άλλη γλώσσα την οποία το εν λόγω κράτος έχει δηλώσει
ότι δέχεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (EE) 2015/848, εφόσον
θεωρείται ότι οι αλλοδαποί πιστωτές κατανοούν καλύτερα αυτή τη γλώσσα.
Μέσα κοινοποίησης:
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ταχεία διαβίβαση των πληροφοριών στους πιστωτές που
διαμένουν ή εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και
κοινοποιήσεως πράξεων4 δεν εφαρμόζεται σε σχέση με την υποχρέωση ενημέρωσης των
πιστωτών.
Οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένα σημεία του εντύπου:
Το τμήμα II του εντύπου θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αν με την παρούσα ανακοίνωση
καλείτε επίσης τον πιστωτή να αναγγείλει τις απαιτήσεις του κατά του οφειλέτη. Αν δεν
συμπληρώσετε το τμήμα II, υποχρεούστε να αποστείλετε νέα κοινοποίηση στους αλλοδαπούς
πιστωτές μόλις, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο αφερεγγυότητας, ανακύψει η υποχρέωση
για τους εν λόγω πιστωτές να αναγγείλουν ατομικά τις απαιτήσεις τους στο πλαίσιο της
διαδικασίας.
Κατά τη συμπλήρωση ορισμένου τμήματος του εντύπου, παρακαλείστε να λαμβάνετε υπόψη
τα εξής:


Η παροχή των ζητούμενων στοιχείων στα σημεία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*)
είναι υποχρεωτική.



Η παροχή των ζητούμενων στοιχείων στα σημεία που επισημαίνονται με διπλό
αστερίσκο (**) είναι υποχρεωτική αλλά υπό προϋπόθεση. Η προϋπόθεση αυτή
αναγράφεται είτε εντός παρένθεσης στο ίδιο το προς συμπλήρωση σημείο είτε στην
πρόταση που προηγείται του προς συμπλήρωση σημείου.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου
2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή
εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1348/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 79).

4

EL



Η παροχή των ζητούμενων στοιχείων στα σημεία χωρίς ιδιαίτερη επισήμανση δεν
είναι υποχρεωτική.

Όταν, κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, αναφέρεστε σε κράτος μέλος,
παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους κωδικούς χώρας: Αυστρία (AT) Βέλγιο
(BE) Βουλγαρία (BG) Κύπρος (CY) Τσεχική Δημοκρατία (CZ) Γερμανία (DE) Εσθονία (EE)
Ελλάδα (EL) Ισπανία (ES) Φινλανδία (FI) Γαλλία (FR) Κροατία (HR) Ουγγαρία (HU)
Ιρλανδία (IE) Ιταλία (IT) Λιθουανία (LT) Λουξεμβούργο (LU) Λετονία (LV) Μάλτα (MT)
Κάτω Χώρες (NL) Πολωνία (PL) Πορτογαλία (PT) Ρουμανία (RO) Σουηδία (SE) Σλοβενία
(SI) Σλοβακία (SK) Ηνωμένο Βασίλειο (UK)
Στο σημείο 1.2., ως «αριθμός μητρώου» νοείται ο ατομικός αριθμός ταυτότητας τον οποίο,
βάσει του εθνικού δικαίου, φέρει το οικείο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Αν ο οφειλέτης είναι
εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, πρόκειται για τον αριθμό που του αποδίδεται στο σχετικό εθνικό
μητρώο (εταιρειών ή άλλων ενώσεων). Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί
ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (επιχειρηματίας), πρόκειται για
τον αριθμό ταυτοποίησης στο κράτος μέλος στο οποίο έχει αρχίσει η διαδικασία
αφερεγγυότητας υπό τον οποίο ο οφειλέτης ασκεί την επιχειρηματική ή επαγγελματική
δραστηριότητά του. Αν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο αφερεγγυότητας του κράτους μέλους
στο οποίο έχει αρχίσει η διαδικασία αφερεγγυότητας, χρησιμοποιείται ο αριθμός
φορολογικού μητρώου ή ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας του οφειλέτη προς τον σκοπό της
ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου που ασκεί ανεξάρτητη επιχειρηματική ή
επαγγελματική δραστηριότητα, αυτός είναι ο αριθμός που θα πρέπει να αναφερθεί.
Στο σημείο 2.1., το «είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας» θα πρέπει να δηλωθεί με
αναφορά στη σχετική, αναφερόμενη στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 εθνική
διαδικασία η οποία έχει αρχίσει και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, με αναφορά της
τυχόν συναφούς υποκατηγορίας της εν λόγω διαδικασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Στο σημείο 2.3., ως «δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας
αφερεγγυότητας» νοείται η δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή κράτους μέλους η οποία, βάσει
του εθνικού της δικαίου, νομιμοποιείται να κηρύσσει την έναρξη διαδικασίας
αφερεγγυότητας, να επιβεβαιώνει την έναρξη τέτοιας διαδικασίας ή να λαμβάνει αποφάσεις
κατά τη διάρκειά της.
Η ημερομηνία λήξης ή η τελευταία ημέρα της προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο 5
δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 30 ημέρες από τη δημοσίευση της έναρξης της διαδικασίας
αφερεγγυότητας στο μητρώο αφερεγγυότητας του κράτους μέλους έναρξης της διαδικασίας
ή, αν οι πληροφορίες σχετικά με τον οφειλέτη δεν περιλαμβάνονται στο εθνικό μητρώο, από
την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας ανακοίνωσης από τον πιστωτή.

EL

5

EL

ΤΜΗΜΑ I
Στοιχεία της υπόθεσης
1.

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ:

1.1.

Όνομα*

1.1.1.

Επωνυμία (αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία ή νομικό πρόσωπο):

ή
1.1.2.

Επώνυμο:

1.1.3.

Όνομα/-τα:

(αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο)
1.2.

Αριθμός μητρώου (να συμπληρωθεί αν υφίσταται τέτοιος αριθμός βάσει του εθνικού
δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο έχει αρχίσει η διαδικασία αφερεγγυότητας)**:

1.3.

Διεύθυνση (εκτός αν συντρέχει η περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 1.5.)**:

1.3.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

1.3.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

1.3.3.

Χώρα:

1.4.

Εναλλακτική διεύθυνση:

1.4.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

1.4.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

1.4.3.

Χώρα:

1.5.

Ημερομηνία και τόπος γέννησης (να συμπληρωθεί αν ο οφειλέτης είναι φυσικό
πρόσωπο και η διεύθυνσή του προστατεύεται)**:

1.6.

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του οφειλέτη:

1.6.1.

Προσωπικός αριθμός ταυτότητας του οφειλέτη:

1.6.2.

Πλήρες πατρικό ονοματεπώνυμο μητέρας:

1.6.3.

Ονοματεπώνυμο πατέρα:

1.6.4.

Ιθαγένεια:

1.6.5.

Άλλο (να προσδιοριστεί):

Σημεία που επισημαίνονται με *: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική.
Σημεία που επισημαίνονται με **: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική αλλά υπό προϋπόθεση.
Σημεία χωρίς ιδιαίτερη επισήμανση: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι προαιρετική.
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2.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ:

2.1.

Είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε αναφορικά με τον οφειλέτη*:

2.2.

Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας [κατά την έννοια του
κανονισμού (ΕΕ) 2015/848]*:

2.3.

Δικαστήριο5 το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας*:

2.3.1.

Όνομα:

2.3.2.

Διεύθυνση:

2.3.2.1. Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:
2.3.2.2. Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:
2.3.2.3. Χώρα:
2.4.

Αριθμός αναφοράς της υπόθεσης (να συμπληρωθεί αν υφίσταται τέτοιος αριθμός)**:

2.5.

Διαχειριστής/-ές της διαδικασίας αφερεγγυότητας που διορίστηκε/-αν στη διαδικασία
(να συμπληρωθεί αν διορίστηκε/-αν τέτοιος/-οι)**:

2.5.1.

Όνομα:

2.5.2.

Διεύθυνση:

2.5.2.1. Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:
2.5.2.2. Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:
2.5.2.3. Χώρα:
2.5.2.4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Σημεία που επισημαίνονται με *: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική.
Σημεία που επισημαίνονται με **: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική αλλά υπό προϋπόθεση.
Σημεία χωρίς ιδιαίτερη επισήμανση: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι προαιρετική.
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Στο σημείο αυτό, ως «δικαστήριο» νοείται, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 σημείο ii) του κανονισμού
(ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των
διαδικασιών αφερεγγυότητας, η δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή κράτους μέλους η οποία νομιμοποιείται να
κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας ή να λαμβάνει αποφάσεις κατά τη διάρκειά της.
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ΤΜΗΜΑ II
Πληροφορίες σχετικά με την αναγγελία των απαιτήσεων

3.

ΟΡΓΑΝΟ Ή ΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ*:

□

Το δικαστήριο που αναφέρεται στο σημείο 2.3. του παρόντος εντύπου

ή

□

Ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας που αναφέρεται στο σημείο 2.5.
του παρόντος εντύπου

ή

□

4.

Το όργανο ή η αρχή προς το οποίο διενεργείται η αναγγελία των απαιτήσεων
είναι άλλο από το όργανο/αρχή που αναφέρεται στα σημεία 2.3. ή 2.5. του
παρόντος εντύπου. Τα στοιχεία του είναι τα εξής:
3.1.

Όνομα (να συμπληρωθεί μόνο αν το όργανο ή η αρχή προς το οποίο
διενεργείται η αναγγελία δεν είναι ούτε το δικαστήριο που αναφέρεται στο
σημείο 2.3. ούτε ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας που
αναφέρεται στο σημείο 2.5. του παρόντος εντύπου)**:

3.2.

Διεύθυνση (να συμπληρωθεί μόνο αν το όργανο ή η αρχή προς το οποίο
διενεργείται η αναγγελία δεν είναι ούτε το δικαστήριο που αναφέρεται στο
σημείο 2.3. ούτε ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας που
αναφέρεται στο σημείο 2.5. του παρόντος εντύπου)**:

3.2.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

3.2.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

3.2.3.

Χώρα:

3.3.

Τηλέφωνο:

3.4.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*:

□

Ταχυδρομικώς (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 3)

□

Μόνο με συστημένη επιστολή

ή

□

Με φαξ (στον ακόλουθο αριθμό φαξ): …………………………………………..

Σημεία που επισημαίνονται με *: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική.
Σημεία που επισημαίνονται με **: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική αλλά υπό προϋπόθεση.
Σημεία χωρίς ιδιαίτερη επισήμανση: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι προαιρετική.
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ή

□

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου): ……………………………………….

□

Μόνο με την τήρηση των ακόλουθων τεχνικών προτύπων (να διευκρινιστεί):

ή

□
5.

Άλλο (να προσδιοριστεί):
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ)**:

□

Οι
απαιτήσεις
πρέπει
…………………………….......

να

αναγγελθούν

(ΝΑ

το

αργότερο:

λόγω

προθεσμίας:

ή

□

6.

Αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού
....................................................

της

εν

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 5.*:

□

Θα επιβαρυνθείτε με κάθε πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η εκπρόθεσμη
υποβολή

□

Δεν θα συμμετάσχετε στις διανομές (ενδιάμεσες ή τελική) που θα
πραγματοποιηθούν πριν από την υποβολή (ή την τελική επαλήθευση) της
απαίτησής σας

□

Θα απολέσετε το δικαίωμά σας ψήφου σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων ή
συνέλευση των πιστωτών που θα πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή της
απαίτησής σας

□

Θα απαιτηθεί να ασκήσετε ατομική αίτηση στο δικαστήριο για την επαλήθευση
της απαίτησής σας

□

Η οφειλή την οποία αφορά η απαίτησή σας θα θεωρηθεί ως αποσβεσθείσα στο
πλαίσιο της διαδικασίας

□

Η απαίτησή σας μπορεί να μην ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας

□

Τα δικαιώματά σας ασφάλειας ή προνομιακής ικανοποίησης που συνδέονται με
την απαίτηση θα αποσβεστούν

□

Άλλο (να προσδιοριστεί):

Σημεία που επισημαίνονται με *: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική.
Σημεία που επισημαίνονται με **: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική αλλά υπό προϋπόθεση.
Σημεία χωρίς ιδιαίτερη επισήμανση: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι προαιρετική.
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7.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ:

□

Το δίκαιο που διέπει τη διαδικασία αφερεγγυότητας επιβάλλει το ποσό της
απαίτησης (σημείο 6.1.8. του τυποποιημένου εντύπου «Αναγγελία απαιτήσεων»)
και των δαπανών που προέκυψαν από την προβολή της εν λόγω απαίτησης
(σημείο 6.4.3. του τυποποιημένου εντύπου «Αναγγελία απαιτήσεων») να
εκφράζονται στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο έχει αρχίσει η
διαδικασία αφερεγγυότητας. Το εν λόγω νόμισμα είναι το εξής:
□ Ευρώ (EUR) □ Βουλγαρικό λεβ (BGN) □ Τσεχική κορόνα (CZK) □ Κροατική
κούνα (HRK) □ Ουγγρικό φιορίνι (HUF) □ Πολωνικό ζλότι (PLN) □ Ρουμανικό
λέου (RON) □ Σουηδική κορόνα (SEK) □ Λίρα στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου
(GBP):

□
8.

Άλλο (να προσδιοριστεί):
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ Ή ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ*:

□

Υποχρεούστε να αναφέρετε ρητά τον ειδικό χαρακτήρα της απαίτησης κατά την
αναγγελία των απαιτήσεων, ή

□

Πρέπει να αναγγείλετε τις απαιτήσεις σας, ή

□

Δεν απαιτείται να αναγγείλετε τις απαιτήσεις σας, ή

□

Χρειάζεται να αναγγείλετε τις απαιτήσεις σας μόνο για το τμήμα αυτών που δεν
καλύπτεται από την αξία της ασφάλειας ή του προνομίου, ή

□

Πρέπει να αναφέρετε το ποσό έως το οποίο οι απαιτήσεις είναι πιθανώς
ασφαλισμένες

□

Άλλο (να προσδιοριστεί):

9.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:

□

10.

Οι απαιτήσεις υποδεέστερης κατάταξης και οι απαιτήσεις μειωμένης
εξασφάλισης αναγγέλλονται μόνο αν αυτό ζητηθεί ρητά από το δικαστήριο που
έχει επιληφθεί της διαδικασίας αφερεγγυότητας
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΙΣΤΩΤΗ:

Σημεία που επισημαίνονται με *: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική.
Σημεία που επισημαίνονται με **: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική αλλά υπό προϋπόθεση.
Σημεία χωρίς ιδιαίτερη επισήμανση: η παροχή των ζητούμενων στοιχείων είναι προαιρετική.
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ΤΜΗΜΑ III
Ημερομηνία και υπογραφή
Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται από:
Όνομα:
Υπό την ιδιότητα

□

του δικαστηρίου που διαθέτει δικαιοδοσία για τη διαδικασία αφερεγγυότητας

□

του διαχειριστή της διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει διοριστεί στην εν
λόγω διαδικασία

Τόπος …………….............,

ημερομηνία …………………………..........

Υπογραφή και/ή σφραγίδα ………………………………………………
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