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[Άρθρο 55 παράγραφοι 1 έως 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]

Με το παρόν αναφέρομαι στη διαδικασία αφερεγγυότητας που προσδιορίζεται
κατωτέρω και αναγγέλλω την απαίτησή μου / τις απαιτήσεις μου κατά της πτωχευτικής
περιουσίας, ως ακολούθως:
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

Το παρόν τυποποιημένο έντυπο αναγγελίας απαιτήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται
για την αναγγελία απαιτήσεων σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ)
2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Αιτήσεις για τον αποχωρισμό
στοιχείων από τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα
με το εθνικό δίκαιο.
Η χρήση του παρόντος τυποποιημένου εντύπου για την αναγγελία απαιτήσεων είναι
προαιρετική. Ωστόσο, σε περίπτωση αναγγελίας απαίτησης με τρόπο άλλο από το παρόν
τυποποιημένο έντυπο, η απαίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται ως υποχρεωτικά στο παρόν έντυπο.

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-447-el.do?clang=el1]
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)
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 εντός παρένθεσης στο προς συμπλήρωση σημείο.

Η παροχή των ζητούμενων στοιχείων στα σημεία χωρίς ιδιαίτερη επισήμανση δεν
είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναγγείλετε περισσότερες απαιτήσεις ταυτόχρονα, πρέπει
να συμπληρώστε τα σημεία 6. έως 10. ξεχωριστά για κάθε απαίτηση.
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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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Συναφείς πληροφορίες για τη συμπλήρωση των σημείων 1. και 2. παρέχονται στο τμήμα I
του εντύπου με το οποίο ενημερωθήκατε για την αλλοδαπή διαδικασία αφερεγγυότητας. Το
έντυπο αυτό φέρει τον τίτλο «Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας» και σας απεστάλη
από το αλλοδαπό δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
από διαχειριστή της διαδικασίας αφερεγγυότητας τον οποίο διόρισε το δικαστήριο αυτό στην
εν λόγω διαδικασία.
Στο σημείο 1.1., 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.
Το σημείο 1.2. θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αν στη διαδικασία αφερεγγυότητας έχει
αποδοθεί αριθμός αναφοράς στο κράτος μέλος όπου αυτή έχει αρχίσει. Το σημείο 1.3. θα
πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αν στην υπόθεση έχει διοριστεί διαχειριστής της διαδικασίας
αφερεγγυότητας.
Στα σημεία 2.2. και 3.3., 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 4., θα πρέπει να επιλέξετε την πρώτη επιλογή, η οποία αναφέρεται στο πρόσωπο
που ο πιστωτής δήλωσε στο σημείο 3., μόνο αν ο πιστωτής είναι φυσικό πρόσωπο. Αν
επιλέξετε τη δεύτερη επιλογή, που αναφέρεται σε πρόσωπο διαφορετικό από το αναφερόμενο
στο σημείο 3., πρέπει να συμπληρώσετε τα σημεία 4.1. έως 4.6., από τα οποία τα σημεία 4.1.,
4.2. και 4.6. αποτελούν υποχρεωτικά πεδία.
Στο σημείο 6.2., ως «ημερομηνία γένεσης της απαίτησης» νοείται η χρονική στιγμή κατά
την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση του οφειλέτη έναντι του πιστωτή (σύναψη σύμβασης,
επέλευση βλάβης ή ζημίας). Στο σημείο 6.3., ως «ημερομηνία κατά την οποία η απαίτηση
κατέστη απαιτητή» νοείται η χρονική στιγμή κατά την οποία ο οφειλέτης όφειλε να
εκπληρώσει την παροχή του βάσει της υποχρέωσής του (η πληρωμή κατέστη ληξιπρόθεσμη).
Τυχόν προβλεπόμενες εκ του νόμου ποινές υπερημερίας που υπολογίζονται ως ποσοστό επί
του κεφαλαίου της απαίτησης θα πρέπει να προβάλλονται ως νόμιμος τόκος (βλ. σημείο
6.1.3.).
Στο σημείο 7, αν η απαίτησή σας έχει προνομιούχο χαρακτήρα, διατηρείτε απαίτηση η
οποία, βάσει του εθνικού δικαίου, ικανοποιείται κατά προτεραιότητα έναντι ορισμένων
άλλων κατηγοριών απαιτήσεων. Στο σημείο 8, ως «εμπράγματη ασφάλεια» νοείται κάθε
ασφάλεια που διαθέτετε σε σχέση με την απαίτησή σας κατά του οφειλέτη. Η εν λόγω
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ασφάλεια μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως τη μορφή σταθερού βάρους επί
συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου ή τη μορφή κυμαινόμενου βάρους επί ομάδας
περιουσιακών στοιχείων.
Στο σημείο 9, όσον αφορά τον συμψηφισμό, αν ο πιστωτής είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
και ζητεί συμψηφισμό έναντι του οφειλέτη, πρέπει να παράσχει επίσης λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με τους οικείους λογαριασμούς. Τα σημεία 9.1. έως 9.5. θα πρέπει να συμπληρωθούν
μόνο αν ζητείτε συμψηφισμό.
Σημείο 10.: το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των τυχόν αποδεικτικών
εγγράφων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
1.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ:

1.1.

Όνομα του δικαστηρίου το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας
αφερεγγυότητας*:

1.2.

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

1.3.

Όνομα του/των διαχειριστή/-ών της διαδικασίας αφερεγγυότητας που διορίστηκε/-αν
στη διαδικασία (να συμπληρωθεί αν διορίστηκε/-αν τέτοιος/-οι)**:

2.

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ:

2.1.

Όνομα*

2.1.1.

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

ή
2.1.2.

Επώνυμο:

2.1.3.

Όνομα/-τα:

(αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο)
2.2.

Αριθμός μητρώου (να συμπληρωθεί αν υφίσταται τέτοιος αριθμός βάσει του εθνικού
δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ο οφειλέτης διατηρεί το κέντρο των κύριων
συμφερόντων του)**:

2.3.

Διεύθυνση (εκτός αν συντρέχει η περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 2.4.)**:

2.3.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

2.3.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

2.3.3.

Χώρα:

2.4.

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

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ/ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ/-ΕΩΝ:

3.1.

Όνομα*:

3.1.1.

Επωνυμία:

3.1.2.

Νόμιμος εκπρόσωπος:

(αν ο πιστωτής είναι εταιρεία ή νομικό πρόσωπο)
ή
3.1.3.

Επώνυμο:

3.1.4.

Όνομα/-τα:

(αν ο πιστωτής είναι φυσικό πρόσωπο)
3.2.

Ταχυδρομική διεύθυνση*:

3.2.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

3.2.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

3.2.3.

Χώρα:

3.3.

Προσωπικός αριθμός ταυτότητας ή αριθμός μητρώου (αν συντρέχει περίπτωση):

3.4.

Υπεύθυνος επικοινωνίας

3.4.1.

Όνομα (αν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο):

3.4.2.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

3.4.3.

Αριθμός τηλεφώνου:

3.5.

Αριθμός αναφοράς του πιστωτή:

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3 ΠΙΣΤΩΤΗ:

□

Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο 3
ή

□

Πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο από τον αναφερόμενο στο σημείο 3 πιστωτή
και τα στοιχεία του είναι τα εξής:

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
4.1.

Όνομα*:

4.2.

Ταχυδρομική διεύθυνση*:

4.2.1.

Οδός και αριθμός / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας:

4.2.2.

Περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας:

4.2.3.

Χώρα:

4.3.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

4.4.

Αριθμός τηλεφώνου:

4.5.

Φαξ:

4.6.

Σχέση του με τον αναφερόμενο στο σημείο 3 πιστωτή*:

□

Δικηγόρος (βάσει πληρεξουσίου), ή

□

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του πιστωτή ή άλλος νομιμοποιούμενος βάσει
του εφαρμοστέου εταιρικού δικαίου εκπρόσωπος του πιστωτή, ή

□

Υπάλληλος του πιστωτή, ή

□

Ένωση για την προώθηση των δικαιωμάτων των πιστωτών, ή

□

Διαχειριστής
διαδικασίας
αφερεγγυότητας
που
τοπική/δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας, ή

□

Διαχειριστής διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει διοριστεί σε κύρια διαδικασία
αφερεγγυότητας, ή

□

Άλλο (να προσδιοριστεί):

έχει

διοριστεί

σε

5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:

5.1.

Όνομα δικαιούχου του λογαριασμού:

5.2.

Κράτος μέλος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός (να αναφερθεί ο κωδικός χώρας):

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
5.3.

Αριθμός λογαριασμού:

5.3.1.

ΙΒΑΝ:

5.3.2.

BIC:

6.

ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

6.1.

Ποσό της απαίτησης*:

6.1.1.

Κεφάλαιο*:

6.1.2.

Ζητείται τόκος;*

□

Όχι

□

Ναι

6.1.3.

Αν ναι, πρόκειται για τόκο:

□

Συμβατικό

□

Νόμιμο
Αν πρόκειται για νόμιμο τόκο, υπολογίζεται βάσει (παρακαλείστε να
προσδιορίσετε το σχετικό νομοθέτημα):

6.1.4.

Τόκος οφειλόμενος από:

[ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός]

έως
6.1.5.

[ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) ή γεγονός]

Επιτόκιο

6.1.5.1.

… % από (ημερομηνία)

έως (ημερομηνία)

6.1.5.2.

… % από (ημερομηνία)

έως (ημερομηνία)

6.1.5.3.

… % από (ημερομηνία)

έως (ημερομηνία)

6.1.6.

Κεφαλαιοποιημένο ποσό του τόκου:

6.1.7.

Συνολικό ποσό της απαίτησης (σημείο 6.1.1. + σημείο 6.1.6.)*:

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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6.1.8.

Νόμισμα*:
□ 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) □ Άλλο (να προσδιοριστεί με τη χρήση του κωδικού ISO):

6.2.

Ημερομηνία γένεσης της απαίτησης*:

6.3.

Ημερομηνία κατά την οποία η απαίτηση κατέστη απαιτητή (αν διαφέρει από την
ημερομηνία που αναφέρεται στο σημείο 6.2.):

6.4.

Δαπάνες που προέκυψαν από την προβολή της απαίτησης πριν από την έναρξη της
διαδικασίας αφερεγγυότητας (να συμπληρωθεί αν ζητούνται)**:

6.4.1.

Ποσό των εν λόγω δαπανών:

6.4.2.

Ανάλυση των δαπανών:

6.4.3.

Νόμισμα:
□ 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) □ Άλλο (να προσδιοριστεί με τη χρήση του
κωδικού ISO):

6.5.

Είδος της απαίτησης*:

□

Η απαίτηση αφορά συμβατική υποχρέωση του οφειλέτη

□

Ευθύνη του οφειλέτη που απορρέει από αδικοπραξία με δόλο

□

Η απαίτηση απορρέει από άλλη εξωσυμβατική ενοχή

□

Η απαίτηση αφορά εμπράγματο δικαίωμα του πιστωτή

□

[Οφειλόμενα, ληξιπρόθεσμα ποσά εκ του νόμου προβλεπόμενης διατροφής τα
οποία ο οφειλέτης, κατά παράβαση της σχετικής υποχρέωσής του, εκ προθέσεως
δεν έχει καταβάλει]

□

Απαίτηση που απορρέει από σύμβαση εργασίας

□

Φορολογική απαίτηση

□

Απαίτηση που αφορά εισφορές προς φορέα κοινωνικής ασφάλισης

□

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.

Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ*:

□

Όχι

□

Ναι
Αν ναι, να προσδιοριστεί:

8.

ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ

□

εμπράγματη ασφάλεια

□

παρακράτηση κυριότητας

□

άλλο δικαίωμα βάσει του οποίου δικαιούστε ατομική ικανοποίηση της απαίτησής
σας από συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη;

8.1.

Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν αντικείμενο της
ασφάλειας, της επιφύλαξης κυριότητας ή του άλλου δικαιώματος ατομικής
ικανοποίησης της απαίτησής σας που επικαλείστε:

8.2.

Ημερομηνία επίσημης σύστασης του βάρους, της υποθήκης, της άλλης ασφάλειας
(να διευκρινιστεί), της επιφύλαξης κυριότητας ή του άλλου δικαιώματος ατομικής
ικανοποίησης:

8.3.

Αν η ασφάλεια, η επιφύλαξη κυριότητας ή το άλλο δικαίωμα ατομικής ικανοποίησης
έχει καταχωριστεί σε αρμόδια δημόσια αρχή, ημερομηνία και τόπος της
καταχώρισης, καθώς και τυχόν αριθμός της καταχώρισης*:

9.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ (ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ)
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ*;

□

Ναι (στην περίπτωση αυτή, να παρασχεθούν τα κατωτέρω στοιχεία)

□

Όχι

9.1.

Ποσό της απαίτησης του οφειλέτη που μπορεί να οδηγήσει σε συμψηφισμό έναντι
του πιστωτή κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας:

9.2.

Ημερομηνία γένεσης της αναφερόμενης στο σημείο 9.1. απαίτησης του οφειλέτη:

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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9.3.

Ποσό που απαιτείται χωρίς συμψηφισμό (σημεία 6.1.7. έως 9.1.):

9.4.

Νόμισμα:
□ 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) □ Άλλο (να
προσδιοριστεί με τη χρήση του κωδικού ISO):

9.5.

Προσδιορισμός της απαίτησης του οφειλέτη έναντι της οποίας ο πιστωτής ζητεί
συμψηφισμό:

10.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

Δηλώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση
είναι ακριβείς και πλήρεις.

Τόπος …………………………………….,

ημερομηνία …………………………..........

Υπογραφή ......................................................................................

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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