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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  
ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ  

ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2020 
 

 
Ημερομηνία: _____________________ 

 
Προς: Eurobank Cyprus Ltd  
 
Θέμα: Αίτημα αναστολής των δόσεων και τόκων του/των πιστωτικών διευκολύνσεων  
 
Με την παρούσα σας δηλώνω ότι [Διαγράψετε ότι δεν ισχύει] 
 
Α. Δεν έχω/Η εταιρεία δεν έχει επωφεληθεί πλήρως από αναστολή καταβολής δόσεων περιλαμβανομένων 

και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που αφορά την περίοδο μεταξύ τις 30 Μαρτίου 2020 και 
μέχρι  τις 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Οικονομικών  ημερομηνίας 
30 Μαρτίου 2020 (ΚΔΠ 134/2020) και ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020 (ΚΔΠ 195/2020).  
 

Β. Έχω/η εταιρεία έχει ήδη επωφεληθεί από αναστολή καταβολής δόσεων περιλαμβανομένων και των 
τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που αφορά την περίοδο μεταξύ τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Οικονομικών  ημερομηνίας 30 Μαρτίου 
2020 (ΚΔΠ 134/2020) και ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020 (ΚΔΠ 195/2020) και για την περίοδο από την 
ημερομηνία του βασικού διατάγματος (30 Μαρτίου) μέχρι την ημερομηνία της αίτησης που είχα/είχε 
υποβάλει δεν μου/της επιστράφηκαν …..δόσεις, [να συμπληρωθεί ο αρ. των δόσεων που δεν 
επιστράφηκαν από τη Eurobank Cyprus]. 
 

Γ. Αντιμετωπίζω / Η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της 
πανδημίας του COVID-19.  
 

Δ. Οι εργασίες μου/της εταιρείας βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το Διάταγμα που 
εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260) στις 8 
Ιανουαρίου 2021 (ΚΔΠ 6/2021).  Επισυνάπτω βεβαίωση από τον ελεγκτή / λογιστή της 
επιχείρησης ότι αυτή βρίσκεται σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών.  
 

Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο. 
 

ΣΤ. Διατηρώ / Η εταιρεία διατηρεί πιστωτικές διευκολύνσεις με υποθήκη την κύρια κατοικία με αγoραία αξία 
η οποία δεν υπερβαίνει τις €350.000. 

 
 
Παρακαλώ όπως προχωρήσετε, σε αναστολή της καταβολής των δόσεων και τόκων του/των πιστωτικών 
διευκολύνσεων για τα οποία είμαι πρωτοφειλέτης ή/και συνοφειλέτης ως αναφέρονται πιο κάτω και τα οποία 
δεν παρουσίαζαν καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την  31ην Δεκεμβρίου 2020.   

Για το πιο κάτω  δάνειο / δάνεια ή πιστωτικές διευκολύνσεις  επιθυμώ την αναστολή των δόσεων και τόκων: 

 

Αριθμός Λογαριασμού:  

Αριθμός Λογαριασμού:  

Αριθμός Λογαριασμού:  

Αριθμός Λογαριασμού:  

 
Παράλληλα επιθυμώ / δεν επιθυμώ [Διαγράψετε ότι δεν ισχύει ] να μου επιστραφούν οι δόσεις των πιο πάνω 
δανείων.  
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Με εκτίμηση,  
 
 
 
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εταιρείας*  __________________________________________________ 
*τουλάχιστον ένας εκ των Διευθυντών σε περίπτωση Εταιρείας  
 
 
 
Υπογραφή/ές   ____________________________________ 
 
 
ΑΔΤ / ΑΡ. Εγγραφής Εταιρείας   ____________________________________  
 
 
Σημειώσεις: 

 

▪ Στην περίπτωση πιστωτικής διευκόλυνσης με πέραν του ενός πρωτοφειλέτη / συνοφειλέτη τα αιτήματα θα 
πρέπει να συμπληρώνονται και αποστέλλονται από κοινού από όλους τους πρωτοφειλέτες / συνοφειλέτες 
του δανείου.  

▪ Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την 1/1/2021 νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν το 
αίτημα τους μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στην 
Τράπεζα, σύμφωνα με τα στοιχεία που φαίνονται στο πιο κάτω Παράρτημα. 

 
 
 
 
 

 
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ 

 

Μονάδα Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αριθμός Fax 

Corporate Banking CovidLoanSuspensionsCorporate@eurobank.com.cy 22 375011 

Commercial Banking CovidLoanSuspensionsCommercial@eurobank.com.cy 
22 755172 

Wealth Management CovidLoanSuspensionsPB@eurobank.com.cy  22 875405 

Affluent Banking  CovidLoanSuspensionsAffluent@eurobank.com.cy  22 755170 

 

 

                      

Ταχυδρομική Διεύθυνση 
Η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε τις αιτήσεις σας είναι: 
 
Eurobank Cyprus Ltd,  
P.O.Box 27236,  
1643 Λευκωσία,  
Κύπρος. 
 
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλνονται σε προσοχή της υπεύθυνης Μονάδας. 
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