ΠΡΟΣ : ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ
Λεωφ. Αθηνών 128-132 και Ιφιγενείας
104 42 Αθήνα
Ημερομηνία :

Τυποποιημένο Έντυπο Ένστασης του Κώδικα Δεοντολογίας (Ν. 4224/2013)
ΕΝΣΤΑΣΗ
Στοιχεία Οφειλέτη
Ονοματεπώνυμο Οφειλέτη : ……………………………………………………………….……
Πατρώνυμο : …………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία Γέννησης : ………………………………………………………………………………...
Αριθμός Ταυτότητας : …………………………………………………………………………………..
Επάγγελμα : ……………………………………………………………………………………………..
ΑΦΜ : …………………………………………………………………………………………………….
Διεύθυνση : ………………………………………………………………………………………………
Κωδικός πελάτη (χρηματοδοτικού μισθωτή) : ……………………………………………………….
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο σταθερό /κινητό : ………………………………………………..
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : …………………………………………………………………………….…

ΚΑΤΑ
Της πρόθεσης της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών
Μισθώσεων» να με κατηγοριοποιήσει ως μη «Συνεργάσιμο Δανειολήπτη»
(Χρηματοδοτικό Μισθωτή)
Της κατηγοριοποίησής μου ως μη «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη» (Χρηματοδοτικού
Μισθωτή)
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Αιτιολογία Κατάθεσης Ένστασης (αναγράψτε με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους
υποβάλλετε την ένσταση) :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχόλια (συμπληρώνεται ανεξάρτητα από την αιτιολογία της ένστασης ) :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Περιγραφή προσκομισθέντων δικαιολογητικών (παραθέστε όλα τα στοιχεία που θεωρείτε
απαραίτητα για την εξέταση της ένστασής σας, όπως επίσης και το ιστορικό της υπόθεσης) :

Ημερομηνία υπογραφής : …………………………………………………………………………………………..
Υπογραφή : ………………………………………………………………………………………………………….
Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………………………………..
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Σας ενημερώνουμε πως ενδέχεται να απαιτηθούν δικαιολογητικά για την εξέταση του
αιτήματος ένστασής σας και γι’ αυτό ενδέχεται να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά ή/και με
έγγραφη επιστολή μαζί σας, στην οποία επιστολή θα σημειώνεται και το διαθέσιμο διάστημα
ανταπόκρισής σας.
Σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε πως θα λάβετε έγγραφη απάντηση εντός τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης.
Μέχρι την αποδοχή και υπογραφή νέου τρόπου αποπληρωμής των οφειλών, η ΕΘΝΙΚΗ
ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ δύναται να καταθέσει σε τρίτα πρόσωπα την ειδοποίησή σας ή/και τυχόν
Εγγυητή για τις οφειλές σας. Επιπρόσθετα, εξακολουθούν και ισχύουν όλοι οι όροι των
συμβάσεων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης που έχετε υπογράψει.
Επισημαίνεται ότι η εκ μέρους σας ανταπόκριση στις επιστολές της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΕΧΜ, στους υφιστάμενους όρους των συμβάσεών σας, καθώς και η γνωστοποίηση
πληροφοριών αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, αποτελούν
απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να εξακολουθήσετε να χαρακτηρίζεστε ως
«Συνεργάσιμος Δανειολήπτης» (Χρηματοδοτικός Μισθωτής), εφόσον δεν έχουμε προβεί ήδη
στον αποχαρακτηρισμό σας.

Παρελήφθη την……………………………
Για την ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ :
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