ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα την παρούσα, Όνομα: ………………………………
Επώνυμο: ……………………………………… Πατρώνυμο : ………………………………..………
Κάτοικος στην πόλη : …..………………………….. Οδός: ………………………………………….
Αριθμός: ………………… ΤΚ: ……………… με Αριθμό Ταυτότητας: …………………….….
Εξουσιοδοτώ το ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ καθώς και τα πρωτοβάθμια όργανα πού
ανήκουν σ αυτήν και χορηγώ εντολή και πληρεξουσιότητα στον έτερο συμβαλλόμενο
πληρεξούσιο δικηγόρο: ……………………………………………………………………………………..
με Α.Μ.: …………………. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικο στην πόλη:
……………………… οδός: …………………………..….. αριθμός: ………………… ΤΚ……………..,
εις τον οποίο δίδεται η ειδική εντολή να ορίζει και έτερο δικηγόρο της επιλογής του
προς επίτευξη του κατωτέρω αναγραφόμενου σκοπού για διεκδίκηση αξίωσης κατά
της Τράπεζας: …..………………………………………………για τα έξοδα Φακέλου /
προμήθειας / ποινή προεξόφλησης πού πλήρωσε στην Τράπεζα σύμφωνα με
συναφθείσα σύμβαση δανείου και αναθέτω στον δικηγόρο και την αιτία αυτής
διεκδικήσεως να ασκήσει αγωγές, να προβεί σε κάθε ενέργεια και να ασκήσει τις κατά
την κρίση του αιτήσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί ο πρώτος εκ των
συμβαλλομένων των εν γένει απαιτήσεων του από την εναγομένη Τράπεζα.
Δηλώνω δε ότι παρέχω εντολή και πληρεξουσιότητα στον έτερο
συμβαλλόμενο δικηγόρο και εις περίπτωση ετέρου δικηγόρου στον καθένα χωριστά ή
από κοινού όπως υπερασπιστούν αυτή δια πάσα αστική ή ποινική υπόθεση η οποία θα
εξελιχθεί κατά την διάρκεια εξωδίκων ή δικαστικών αγώνων ενώπιον παντός
αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης αρχής και να εισπράξει τα χρηματικά ποσά πού του
οφείλει η Τράπεζα.
Συμφωνείται ως αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ποσοστό 19%,ποσοστό
το οποίο αφορά είτε ένα είτε περισσότερους πληρεξούσιους δικηγόρους οι οποίοι θα
καλύψουν την αστική υπόθεση (κατάθεση αγωγής, συζήτηση αυτής, οτιδήποτε δε
άλλο απαιτείται προς εκδίκαση της υπόθεσης) κατά της αντιδίκου, υπολογιζομένου
οιουδήποτε ποσού και οιασδήποτε αποζημιώσεως επιβάλλει το αρμόδιο Δικαστήριο ή
αποδοθεί κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Επίσης δίδεται η πληρεξουσιότητα στον ανωτέρω δικηγόρο ή σε δικηγόρο
διοριζόμενο από αυτόν να λαμβάνουν γνώση και λάβουν από την Τράπεζα αντίγραφα
της συμβάσεως τραπεζικού δανείου που υπέγραψε ο πρώτος των συμβαλλομένων με
την Τράπεζα καθώς και αντίγραφο της αποδείξεως πληρωμής των εν λόγω εξόδων
προμήθειας.
Σε περίπτωση ολικής ήττας της υποθέσεως, εάν δεν εισπραχθούν χρήματα, ο
εξουσιοδοτών /-ούσα, δεν οφείλει οιαδήποτε αμοιβή στους πληρεξουσίους
δικηγόρους δια την παροχή των υπηρεσιών τους.
Το παρόν συμφωνητικό δεσμεύει απολύτως τους συμβαλλομένους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Ο δανειολήπτης

2. …………………….

Σημείωση: Δεν συμπληρώνετε εσείς το όνομα του δικηγόρου.
1. Κάτω από την θέση της υπογραφής του δανειολήπτη να θεωρηθεί το
γνήσιο της υπογραφής στο ΚΕΠ.
2. Να αποσταλεί η εξουσιοδότηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας του
ΙΝΚΑ Γ΄ Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα 104 32 τηλ. 210 3632443 fax. 210
3633976, μαζί με αντίγραφο της σύμβασης δανείου – εγγράφου που
να φαίνονται τα έξοδα.

Ακολουθεί σε 2 ακόλουθες σελίδες το Δελτίο Τύπου της εκδοθείσας
απόφασης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οργανώσεων Καταναλωτών
1)

ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ με
έδρα την Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13 τηλ. 11711,
2103632443 Fax. 210 3633976

2)
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με
έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 τηλ. 2106457133,
6977417052

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

για

την

Οι ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ενημερώνουν τους
δανειολήπτες ότι με βάση την υπ' αρ. 233/2010 απόφαση
του Ειρηνοδικείου Λάρισας που εκδόθηκε μετά από ομαδική
αγωγή κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και αποτελεί την πρώτη
απόφαση δικαστηρίου που δημιουργεί νομολογία για την
επιστροφή των εξόδων φακέλου από την περιοχή της Θεσσαλίας.
Το σημαντικό έγκειται στο σκεπτικό της απόφασης διότι:

1

1) Το δικαστήριο δέχτηκε ότι 20 έτη είναι ο χρόνος
παραγραφής των αξιώσεων των δανειοληπτών,διότι δέχεται τις
διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού ( 904 επ
ΑΚ),επομένως μπορούν ν’ αξιώσουν χρηματικά ποσά οι
δανειολήπτες που υπέγραψαν συμβάσεις δανείων από το 1990
έως σήμερα.
2) Αφορούν όλες τις μορφές δανείων, στεγαστικών,
καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών, επαγγελματικών, «όλα
σε 1», διακοποδανείων, εορτοδανείων, αυτοκινήτου κ.α.
3) Οι δανειολήπτες εισπράττουν πίσω το σύνολο των εξόδων
φακέλου ή όπως αλλιώς τα ονόμαζαν οι τράπεζες χωρίς καμία
επιβάρυνση.
4)Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν των συνεχών άοκνων ενεργειών
της «Κίνησης πολιτών Δανειοληπτών», γραφείο Κεντρικής
Ελλάδας στη Λάρισα, οδός Κύπρου 40-42, τηλ. 2410536122 και
του ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

με έδρα την Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13 τηλ. 11711,
2103632443 Fax. 210 3633976
5) Μπορούν οι δανειολήπτες να προσέλθουν στα γραφεία των
οργανώσεών μας για να υπογράψουν μία εξουσιοδότηση για τη
κίνηση της διαδικασίας και να προσκομίζουν αν έχουν την
σύμβαση δανείου που υπέγραψαν ή θα ζητηθεί από τις
οργανώσεις, προκειμένου να εισπραχθούν πίσω τα έξοδα
φακέλου.
Αθήνα 23-12-2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γιώργος Λεχουρίτης Δημόσιος Υπάλληλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
Γιώργος Μπαρτζώκης Δικηγόρος
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