ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠO 01/07/2020
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΟΧΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠO 15/06/2020

0,40%

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΒΑΣΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Κυμαινόμενο

Βασικό
Επιτόκιο ΟΧΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
"ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ"
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
"ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

1,30%

1,70%

1,30%

1,70%

ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Α' ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Σκοπός Χρηματοδότησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ)
(Δάνειο €40.000 με εξασφάλιση κατοικία
αγοραίας αξίας €150.000)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
(ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
(Δάνειο €10.000 με εξασφάλιση κατοικία
αγοραίας αξίας €150.000)

Διάρκεια
Δανείου

Βασικό
Επιτόκιο

20

Περιθώριο Επιτοκίου

1,30%

Ποσό/Συχνότητα
Αριθμός δόσεων

€204,77 (239 μηνιαίες δόσεις)
€202,71 (τελευταία δόση)

Συνολικό
Πληρωτέο
Ποσό

€ 49.759,24

ΣΕΠΕ

Άλλες χρεώσεις που περιλαμβάνονται
στη δόση, στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό
κόστος Πίστωσης

Άλλα αναμενόμενα αρχικά
έξοδα για τον δανειολήπτη
που ΔΕΝ περιλαμβανονται
στο ΣΕΠΕ

2,15%

€73,44 (ετήσια) για ασφάλεια ζωής
(€40 χιλ. Χ €0,918/χιλ Χ 2 δανειοληπτες)
€26,18 (ετήσια) για ασφάλεια κατοικίας με
ασφαλιστέα αξία €110 χιλ. Χ €0,238/χιλ.

€616,50
(Έξοδα εκτίμησης €119,
Ετοιμασίας Εγγράφων €25,
Χαρτόσημα €62,50 και
Τέλη Υποθήκης €410).

2,54%

€18,36 (ετήσια) για ασφάλεια ζωής
(€10 χιλ. Χ €0,918/χιλ Χ 2 δανειοληπτες)
€26,18 (ετήσια) για ασφάλεια κατοικίας με
ασφαλιστέα αξία €110 χιλ. Χ €0,238/χιλ.

€271,50
(Έξοδα εκτίμησης €119,
Ετοιμασίας Εγγράφων €25,
Χαρτόσημα €17,50 και
Τέλη Υποθήκης €110).

Κυμαινόμενο
Βασικό
Επιτόκιο ΟΧΣ
10

1,30%

€94,33 (119 μηνιαίες δόσεις)
€93,41 (τελευταία δόση)

€ 11.590,18

Προειδοποιήσεις:
 Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση του και να αποσύρει ή και τροποποιήσει τα Σχέδια ανά πάσα στιγμή.
 Σε περιπτωση που δεν τηρείτε το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου σας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλης εξασφάλισης του δανείου.
 Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πίστωσης εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη σύναψη της, νοουμένου ότι δεν έχει εκταμιευτεί οποιοδήποτε ποσό το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης.
 Σε περίπτωση μεταβλητού επιτοκίου το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος πίστωσης ενδέχεται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

