ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Ποσό €..........................................

Παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε την παραχώρηση του πιο πάνω σπουδαστικού δανείου για
τον/την ………………………….……………………….…………………… Α.Τ………………. Περίοδος αποπληρωμής1: …… χρόνια.
Χώρα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Μήνας/χρόνος
έναρξης σπουδών

Μήνας /χρόνος
συμπλήρωσης σπουδών

Σχολή

Υπολειπόμενα χρόνια
συμπλήρωσης των σπουδών

Κανονική
Διάρκεια
Σπουδών

Τίτλος Σπουδών

Περίοδος χάριτος κεφαλαίου

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για:
1.

□

Σπουδές

Δαπάνες

Δίδακτρα

Διαμονή, διαβίωση
και άλλες συναφείς δαπάνες

Σύνολο

Υπολογιζόμενο ύψος €

2.

□

Μεταφορά σπουδαστικού δανείου από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα

€ ……………….……..

Η εξασφάλιση του δανείου με τους οφειλόμενους τόκους θα γίνει με:
□ Υποθήκη ακίνητης ιδιοκτησίας
□ Τραπεζική Εγγυητική από την τράπεζα ……………………………………………………………………………
□ Δέσμευση κατάθεσης με αριθμό λογαριασμού ………………………………………....
□ Δέσμευση ειδικής κατάθεσης προθεσμίας (Σχέδιο Καθαρής Τιμολόγησης)

□ Για υποστήριξη του αιτήματός μας, επισυνάπτουμε τα δικαιολογητικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το
□

αίτημα αυτό και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Αίτησης.
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής μας ικανότητας, επισυνάπτουμε Κατάσταση Προσωπικών
Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) και τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Δηλώνουμε ότι:
Η καταβολή της δόσης θα γίνεται με:
□ (ι) Πάγια εντολή από το Λογαριασμό μας στον Οργανισμό, με αριθμό ……………………………………………………………
□ (ιι) Αποκοπή από τον μισθό μας (Υπάλληλοι Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα)
□ (ιιι) Έμβασμα από ……………………………………………………………………………………………………………………………… (Τράπεζα)
Ονοματεπώνυμο

Αρ. Ταυτότητας

Υπογραφή

Ημερομηνία

Για τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης:

ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Όνομα

1

Αρ. Ταυτότητας

Η περίοδος αποπληρωμής περιλαμβάνει και τη περίοδο χάριτος όπου θα καταβάλλεται μειωμένη δόση

Υπογραφή

Ημερομηνία

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:1030

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Α . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟN ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Α1. Σπουδές νέων σπουδαστών
1. Βεβαίωση εγγραφής ή προσφοράς θέσης από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
2. Πιστοποιητικό ή/και τιμολόγιο διδάκτρων
3. Σύμβαση για τη διαμονή (όπου ισχύει)
Α2. Συμπληρωματική χρηματοδότηση υφιστάμενου κύκλου σπουδών
1.
2.
3.
4.

Πρωτότυπο Κατάστασης λογαριασμού του δανείου για τους τελευταίους 12 τουλάχιστον μήνες
Βεβαίωση εγγραφής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πιστοποιητικό ή/και τιμολόγιο διδάκτρων
Σύμβαση για τη διαμονή (όπου ισχύει)

Σημείωση: Στην περίπτωση που η συμπληρωματική χρηματοδότηση θα συνδυαστεί με μεταφορά σπουδαστικού
δανείου από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, το ποσό της συμπληρωματικής χρηματοδότησης καταχωρείται στο μέρος 1
και το ποσό δανείου που θα μεταφερθεί από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα καταχωρείται στο μέρος 2.
Α3. Μεταφορά σπουδαστικού δανείου από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα
1.
2.

Πρωτότυπο Κατάστασης λογαριασμού του δανείου για τους τελευταίους 12 τουλάχιστον μήνες
Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών που έχει αποκτηθεί

Β. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Να καταγραφούν)
1. Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας του ακινήτου που θα υποθηκευτεί (όπου εφαρμόζεται)
2. Απόδειξη πληρωμής εξόδων εκτίμησης (όπου εφαρμόζεται)
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( Αιτ.ΔΣΠ2018)

