Α Ι Τ Η(άρθρο
Σ 8ΗΝ.1599/1986
– ΥΠΕΥΘΥΝΗ
∆ΗΛΩΣΗ
και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί
µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 )

ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Προς: Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Ηµεροµηνία γέννησης:
ΑΦΜ:
∆/νση κατοικίας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αρ. Λογ. δανείου/ων:
Αναγνωρίζοντας το ληξιπρόθεσµο χρέος µου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων (Τ.Π.&∆), ποσού
……………………….€ που δηµιουργήθηκε από τη µη κανονική εξυπηρέτηση του/των δανείου/ων µου,
αιτούµαι, σύµφωνα µε τις 3595/3/22.11.2016, 3602/6/02.02.2017 και 3621/5/6.9.2017 αποφάσεις του ∆.Σ.
του Τ.Π.&∆, τις σχετικές προηγούµενες αποφάσεις του και τις ισχύουσες διατάξεις και κανονιστικές πράξεις:
Α. □ Την εξόφληση του σε □ 12 □ 24 □ 36 µηνιαίες δόσεις
Β. □ Την εξόφληση του σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις έως τη λήξη του δανείου
(η συγκεκριµένη επιλογή εφαρµόζεται µόνο για τα τιτλοποιηµένα δάνεια)
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις* που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, δηλώνω ότι:
Το ποσό της µηνιαίας δόσης ρύθµισης ληξιπρόθεσµης οφειλής θα παρακρατείται από τις αποδοχές
ή τη σύνταξη µου πλέον της τακτικής µηνιαίας δόσης του/των δανείου/ων µου, εφόσον είναι εφικτό,
άλλως δεσµεύοµαι να την καταβάλλω εξ ιδίων.
•
•
•
•
•

Συν/να δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
Πρόσφατη βεβαίωση µηνιαίων αποδοχών ή σύνταξης
Ε1 (φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους)
Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους
Ε9 βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης

Απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής από ∆ηµόσια
Αρχή ή ΚΕΠ εφόσον η αίτηση δεν
υποβάλλεται µε φυσική παρουσία

Ηµεροµηνία………………..

……………………….

………………………………

(Υπογραφή δανειολήπτη)

(Υπογραφή εκ Τρίτου Συµβαλλόµενου)

(*) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».

