ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ
Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ» με έδρα τα Χανιά, νομίμως εκπροσωπουμένου

Σε απάντηση της από 2-3-2016 με αριθμ. πρωτ. 01/480 (Σημ: ΟΛΟΙ οι
πελάτες του «αποδίδω» έχουμε λάβει έγγραφο με τον ίδιο αριθμό
πρωτοκόλλου!!) εξωδίκου επιστολής της τράπεζας σας που φέρει τον τίτλο:
«Λύση σύμβασης ειδικού λογαριασμού κατάθεσης «Αποδίδω» - κλείσιμο ειδικού
λογαριασμού κατάθεσης «αποδίδω», την οποία άπαντες εμείς λάβαμε ως
δικαιούχοι και συνδικαιούχοι του προγράμματος «αποδίδω», επαγόμαστε τα
παρακάτω:

Είναι γεγονός πως μεταξύ άλλων και όλοι εμείς, δικαιούχοι και
συνδικαιούχοι στον λογαριασμό «αποδίδω» της τράπεζας σας, προ ολίγων
ημερών λάβαμε έκπληκτοι και απολύτως αιφνιδιασμένοι την παραπάνω
επιστολή σας, η οποία κατά ορθό χαρακτηρισμό συνιστά «εξώδικο όχλησή»
σας, αν και, όλως περιέργως (!) δεν τιτλοφορείται από εσάς ως τέτοια.
Μάλιστα, φέρει τον απολύτως -επιτρέψτε μας να πούμε- παραπειστικό τίτλο:
«λύση σύμβασης» αν και στην ουσία, όπως εκ των υστέρων ενημερωθήκαμε,
ίσως θα έπρεπε κανείς να την θεωρήσει μονομερή δήλωση καταγγελίας από

μέρους σας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως η έννοια της «καταγγελίας»
(αλλά και τα συνώνυμα αυτής) είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ απούσα από το κείμενο σας
– αξιώνοντάς όμως κατά τα φαινόμενα τα αποτελέσματά της- με αποτέλεσμα
να αδυνατούμε να αντιληφθούμε (μη έχοντες την παραμικρή γνώση νομικών ή
τραπεζικών εννοιών ή όρων) καταρχήν με ποιο δικαίωμα, για ποιούς λόγους,
με ποιά δηλαδή κίνητρα αλλά και με ποια αποτελέσματα, σπεύδετε εντός 30
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μόλις ημερών να «λύσετε» (και όχι να καταγγείλετε) μια συμφωνία στην
διάρκεια και την ασφάλεια της οποίας προσβλέπαμε -όταν την καταρτίζαμεκαι σας εμπιστευόμασταν τους κόπους μιας ζωής. Μάλιστα στο κείμενο σας
κάνετε λόγο ακόμη και για… «απόσυρση» του «αποδίδω» !!
Βέβαια, είναι γεγονός πως στο έγγραφο σας, ενώ διθυραμβικά αναφέρετε
ότι επιτύχατε την ανακεφαλαιοποίησή σας και είστε πλέον «ενδυναμωμένη
και με επαρκή ίδια κεφάλαια» τράπεζα, δημιουργώντας και σε εμάς τους
πελάτες σας ένα κλίμα ικανοποίησης για το γεγονός αυτό, συνεχίζετε:
«Οι

δραματικές

εξελίξεις

στο

παγκόσμιο

και

ελληνικό

τραπεζικό

περιβάλλον τα τελευταία έτη και η παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας της
χώρας μας δεν ήταν δυνατό να αφήσουν ανέγγιχτη και την τράπεζα μας, η
οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα και την καθαρή της θέση,
αναγκάστηκε, ενόψει και της αυξήσεως του συνεταιριστικού κεφαλαίου, να
μειώσει την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας και θα πρέπει να
αναπροσαρμόσει

στα

νέα

δεδομένα

και

την

πραγματική

αξία

της

συνεταιριστικής μερίδας.» (Σημείωση: Παραλείπετε, όμως, κατά παράβαση
κάθε έννοια υπηρέτησης των χρηστών συναλλακτικών ηθών να αναφέρετε την
ήδη, τότε, ειλημμένη -όπως εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε- ταυτόχρονη

απόφαση του ΔΣ σας περί μειώσεως της τιμής διάθεσης από τα 35 ευρώ στα
14 ευρώ, ενώ αποσιωπάτε και την εδώ και πολλούς μήνες απαγόρευση –
άρνηση

ρευστοποίησης

κάθε

μορφής

μερίδων,

γεγονότα

που

μόλις

πληροφορηθήκαμε!)
Συνεχίζετε: «Οι εξελίξεις αυτές, επηρεάζουν, έστω και έμμεσα, την

επιτοκιακή της πολιτική και τα καταθετικά της προϊόντα. Για το λόγο αυτό, η
τράπεζα μας σύντομα θα πρέπει να αποσύρει τον Ειδικό λογαριασμό
κατάθεσης «αποδίδω». Ως γνωστόν, έχετε καταρτίσει με την τράπεζα μας τη
σύμβαση ειδικού λογαριασμού κατάθεσης «αποδίδω» (εφεξής: η «σύμβαση»)….
Στο πλαίσιο αυτό έχει ανοιχτεί ο υπ΄αριθμ. … ειδικός λογαριασμός….. με
συνδικαιούχους τους ...…., το σημερινό υπόλοιπο του οποίου σήμερα είναι…»
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και εκεί για πρώτη φορά αναφέρετε όχι το συνολικό ποσό της κατάθεσης μας
στα πλαίσια του «αποδίδω», αλλά ΜΟΝΟ το ποσό το οποίο στην αίτηση
ανοίγματος λογαριασμού «αποδίδω» είναι εκπεφρασμένο ως κατάθεση. Για
το υπόλοιπο 90% του αρχικού ποσού που σας καταθέσαμε και κατά
αποκλειστικά δική σας επιλογή ανεγράφετο –ήταν εκπεφρασμένο- κατά τα

φαινόμενα ως συνεταιριστικό μερίδιο δεν γίνεται κουβέντα!!
Στην

εξώδικο

επιστολή

σας,

μάλιστα,

η

τράπεζα

σας

συνεχίζει

επικαλούμενη το άρθρο 8 της σύμβασης, με βάση το οποίο μας ενημερώνει πως:
«ο παραπάνω ειδικός λογαριασμός κατάθεσης «αποδίδω» θα κλείσει εντός

30 ημερών από την παραλαβή της παρούσας και κατά συνέπεια θα λυθεί η
μεταξύ μας υφιστάμενη σύμβαση».
Προσφέρετε, δε, για όσους εξημών επιθυμούμε –και ως ανταμοιβή (!!!) της…
εμπιστοσύνης μας προς εσάς, να προσέλθουμε εντός μηνός στο κατάστημα
και να συμφωνήσουμε την μετατροπή του λογαριασμού μας σε μηνιαίο ειδικό
προθεσμιακό λογαριασμό με «προνομιακό» (!!!) επιτόκιο 5% (Σημείωση:
Λογικά, επιτόκιο προφανώς υπολογισμένο ΜΟΝΟ επί του ποσού που
αναγνωρίζετε ως υπόλοιπο σήμερα του «αποδίδω» και όχι στο συνολικό ποσό
που σας καταβάλαμε) μέχρι 31.12.2016, διαφορετικά μας δηλώνετε πως: «Το

υπόλοιπο του ειδικού λογαριασμού «αποδίδω» θα μεταφερθεί, όπως
προβλέπεται στη μεταξύ μας σύμβαση (όρος 8) στο λογαριασμό που έχετε
δηλώσει, και ελλείψει τέτοιας δήλωσης, σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό
τηρείτε στην τράπεζά μας».

Απορούμε: Άραγε μπορείτε να φανταστείτε το σοκ που υποστήκαμε,
όταν διαπιστώσαμε πως η τράπεζα «μας», χωρίς καμία αιτία όχι μόνο
ξαφνικά προβαίνει σε «λύση» του λογαριασμού μας, αλλά στην ουσία ουδόλως
αναγνωρίζει την κατάθεσή μας συνολικά, εξαφανίζοντας, ως δια μαγείας, το
90% των χρημάτων που της εμπιστευθήκαμε στα πλαίσια του «αποδίδω»;
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Και όλα αυτά, κατά παράβαση όχι μόνο της μεταξύ μας συμφωνίας, αλλά
και κάθε έννοιας καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών, μιας και μέχρι
λήψεως της συγκεκριμένης επιστολής σας είχαμε την ακλόνητη πεποίθηση ότι
τα χρήματα μας ήταν.. «λεφτά στην τράπεζα», μακριά δηλαδή από κάθε
κίνδυνο όπως μας διαβεβαίωναν τα στελέχη σας όταν μας έπειθαν να
καταθέσουμε στο «αποδίδω» ή να μεταβούμε από την «Χρυσή επένδυση» την
οποία το «αποδίδω» αντικατέστησε.
Είναι, δε, γεγονός πως εάν γνωρίζαμε εξ υπαρχής όλα όσα, παραπειστικά,
απατηλά και εις βάρος μας εγκληματικά έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα, επ’

ουδενί θα συμβαλλόμασταν ή θα διαθέταμε τα χρήματα μας μέσα σε ένα
τέτοιο πλαίσιο και με μια τέτοια σύμβαση που μας οδήγησε ξαφνικά στην
πλήρη απαξίωση της αρχικής μας κατάθεσης και στην απώλεια εν μια νυκτί
τόσων χρημάτων - όπως τουλάχιστον διαφαίνεται.
Μάλιστα, είναι πέραν παντός σχολιασμού η εντελώς παραπειστική και
συνάμα προσβλητική προσφορά περί «ένταξής μας» σε ένα νέο προθεσμιακό
πρόγραμμα επιτοκίου 5%. Η προσπάθεια μας να σώσουμε «οτιδήποτε
μπορούμε» από αυτή την αδόκητη ενέργεια και συμπεριφορά της τράπεζα σας,
σε καμία περίπτωση δεν αφήνει περιθώριο να θεωρηθεί ότι κάτι τέτοιο (η
ένταξη μας δηλαδή σε άλλο πρόγραμμα) συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα
για πλήρη αποζημίωσή μας ή από την αμφισβήτηση των μέχρι σήμερα ενεργειών
σας που μας οδήγησαν σε ένα οικονομικό αδιέξοδο και απελπισία.
Στα πλαίσια αυτά -και με βάση το εάν ήθελε θεωρηθεί η επιστολή σας
ως

καταγγελία-

τονίζουμε

προς

την

τράπεζά

σας

πως

η

ως

άνω

περιγραφόμενη ενέργεια σας είναι:
•

Εκ του Νόμου απαγορευμένη, καθόσον κατά τον χρόνο εκδόσεως και

υπογραφής (2-3-2016) αλλά και επιδόσεως αυτής, κατ’ εφαρμογή της
π.ν.π: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄84, 18.7.2015), κατά
αυτόν τον χρόνο ρητώς προβλεπόταν η απαγόρευση καταγγελίας –
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κλεισίματος της εν λόγω κατάθεσης, που ήταν προθεσμιακή. Αυτή η
δυνατότητα, δόθηκε ρητώς και αναμφισβητήτως ΜΟΝΟ κατόπιν της
υστερόχρονης της κοινοποιήσεως προς εμάς τροποποίησης (ΦΕΚ Β΄ 684,
15.3.2016).
•

Ως εφαρμόζουσα το άρθρο 8 της σύμβασης του «αποδίδω» άκυρη.

Ειδικότερα, στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994, οι γενικοί όροι
συναλλαγών (ΓΟΣ), δηλαδή οι όροι οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των
προτέρων

για

απροσδιόριστο

αριθμό

μελλοντικών

συμβάσεων,

απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσμα τη
διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
συμβαλλομένων μερών εις βάρος του καταναλωτή. Πολύ περισσότερο
που κατά την παρ. 7 του ίδιου πιο πάνω άρθρου, καταχρηστικοί, είναι
αυτοδικαίως οι Γ.Ο.Σ., οι οποίοι, μεταξύ άλλων, επιφυλάσσουν στον
προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς λύσεως ή τροποποιήσεως της
συμβάσεως χωρίς ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο.
Πρέπει, δε, να τονισθεί πως εν προκειμένω, η άσκηση του δικαιώματος
σας, να καταγγείλετε τις συμβάσεις μας είναι καταχρηστική και
απαγορευμένη κατά το άρθρο 281 ΑΚ, καθώς υπερβαίνει προφανώς τα
όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον
οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος, δεδομένου ότι:
_ Η όλη λειτουργία των εν λόγω συμβάσεων είχε μέχρι στιγμής ελάχιστη
διάρκεια, έχοντας αυτές συνομολογηθεί μόλις προ ολίγων μηνών.
_ Με την συμπεριφορά σας ενεργείτε προφανώς παρά τα υπεσχημένα
για μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης, εγγυημένη, ασφαλή και
σταθερή απόδοση, κατά τα επιμέρους στοιχεία που αποτέλεσαν και τα
δικαιοπαραγωγικά κίνητρα ημών, στην υπογραφή και συνομολόγηση του
«αποδίδω».
_Με την καταγγελία σας αυτή, ενώ αποφασίζετε όλως αντισυμβατικά
να κλείσετε το «αποδίδω», κλείνετε στην ουσία μόνο το 10% αυτού, ήτοι
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το μέρος του που είναι εκπεφρασμένο ως κατάθεση –το οποίο μας
καλείτε να λάβουμε- και όχι το υπόλοιπο, την στιγμή μάλιστα που για
την κατάθεση αυτού εσείς οι ίδιοι μας έχετε συμβουλέψει και μας
κατευθύνατε ως ένα απολύτως ενιαίο, αδιαίρετο και εγγυημένο προϊόν,
ασχέτως εάν για τα «μάτια άλλων» εμφανίζεται ένα τμήμα ως
κατάθεση και ένα τμήμα ως μερίδια που αγοράσαμε αυθημερόν. Είναι
περιττό να πούμε ότι όχι μόνο τότε που μας πείθατε να καταθέσουμε
στο «αποδίδω», αλλά ακόμη και τώρα προσπαθούμε -χωρίς ιδιαίτερο,
μάλιστα, αποτέλεσμα- να κατανοήσουμε τι σημαίνει μερίδιο, μια
τελείως ξένη -προς εμάς και τις γνώσεις μας- έννοια.
_Η όποια διαφαινόμενη απώλεια που δημιουργείται εις βάρος μας είναι
τεράστια, δεδομένου ότι μετά την απολύτως προμελετημένη, όπως
αποδεικνύεται, συμπεριφορά της τράπεζας έχουμε πλέον απωλέσει το
90% της αρχικής καταθέσεως μας (όπως αποτυπώνεται στην αίτηση
ανοίγματος λογαριασμού «αποδίδω» στην οποία σας παραπέμπουμε),
αφού έχετε επιλέξει να καταγγείλετε μεν το «αποδίδω» όχι στο σύνολο
του, αλλά στο μόλις 10% αυτού που ήταν εκπεφρασμένο ως αμιγής
κατάθεση, αποσιωπώντας το τι μέλλει γενέσθαι με το υπόλοιπο.
Από όλα τα παραπάνω καταφαίνεται, ότι η συμπεριφορά σας
είναι καταχρηστική, κακόπιστη και παράνομη, αφού αφενός μας
ωθήσατε εντελώς παραπειστικά στην είσοδό μας στο, υποτίθεται
εγγυημένο,

καταθετικό

πρόγραμμα

«αποδίδω»,

αφετέρου

εντός

ελαχίστου χρόνου «φροντίσατε» να βρείτε έναν τρόπο να.. «λύσετε»
(ούτε καν να καταγγείλετε!) τον μεταξύ μας λογαριασμό, καλώντας
μας να λάβουμε μόλις το 10% της αρχικής μας κατάθεσης!! Επιπλέον,
δε, είναι προφανές ότι στα πλαίσια της όποιας ανάγκης αντιμετώπισης
κάποιας υποτιθέμενης (αν και δεν είναι καθόλου συγκεκριμένο ο,τι
επικαλείσθε ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε) καινοφανούς κρίσης, δεν
επιλέγετε ένα ηπιότερο και προσφορότερο μέσο (για παράδειγμα της
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μείωσης του επιτοκίου) αλλά επιλέγετε το χειρότερο, πιο δραστικό και
καταλυτικό κάθε δικαιώματός μας μέσο αντιμετώπισης: αυτό του

απευθείας

κλεισίματος

του

λογαριασμού!

Έχετε

υπερβεί

έτσι

καταφανώς και πέραν πάσης αμφιβολίας τα όρια που επιβάλλουν η
καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, καθώς και ο
κοινωνικός

και

οικονομικός

σκοπός

του

δικαιώματος,

καταστρατηγώντας τις απαγορευτικές επιταγές του άρθρου 281 Α.Κ,
που αποσκοπεί στην προστασία από την κακοπιστία και την
ανηθικότητα κατά την άσκηση κάθε δικαιώματος καθώς και του άκρατου
ατομικισμού στην συναλλακτική ζωή, δημιουργώντας σε εμάς τεράστια
προβλήματα.
•

Ουδείς σπουδαίος λόγος υφίσταται για να κλείσει ο λογαριασμός. Όπως

καλύτερα από εμάς γνωρίζει η τράπεζά σας, όπως ο Νόμος ορίζει και
παγίως έχει νομολογηθεί κατά το δίκαιο της καταγγελίας στα πλαίσια
της εξέλιξης των ενοχών, θα πρέπει ο καταγγέλλων να επικαλείται
σπουδαίο λόγο, ο οποίος να αναγνωρίζεται ότι συντρέχει και ο οποίος
οδηγεί

εκείνον

στην

εκ

μέρους

του

δήλωση,

αποτελώντας

τον

δικαιοπαραγωγικό λόγο αυτού. Όπως, όμως, αναφέρεται παραπάνω,
στην δήλωση σας προς εμάς, κάνετε λόγο – ή μάλλον υπαινίσσεστε- πως
παρά την οικονομική ευρωστία σας, οι δραματικές εξελίξεις στο
παγκόσμιο (!) περιβάλλον τα τελευταία έτη (!) και η παρατεταμένη
ύφεση…δεν ήταν δυνατό να σας αφήσουν.. επηρεάζοντας έστω και
έμμεσα την επιτοκιακή της πολιτικής και τα καταθετικά της προϊόντα!!
Είναι περιττό να πούμε πως η παγκόσμια -και ιδίως η εντός της χώρας
μας- κακή οικονομική κατάσταση ήταν απολύτως εδραιωμένη και
δεδομένη

κατά

τον

χρόνο

υπογραφής

του

«αποδίδω»,

δηλαδή

ελάχιστους μήνες πριν! Το γεγονός αυτό, ως πιστωτικό ίδρυμα, το ξέρατε
πολύ καλύτερα από εμάς. Ουδεμία προϋπόθεση, λοιπόν, δημιουργήθηκε
εκ των υστέρων που να ανατρέπει έστω στοιχειωδώς, την οικονομική
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κατάσταση,

ή

ακόμη

και

τις

συνθήκες

κάτω

από

τις

οποίες

συνομολογήθηκε το «αποδίδω». Είναι προφανές ότι τα παραπάνω όχι
μόνο δεν συνιστούν σπουδαίο λόγο που οδηγούν την τράπεζα σας σε
δικαιολογημένη καταγγελία εντός ελαχίστων μηνών από την υπογραφή
του «αποδίδω», αλλά αποτελούν προφάσεις αστήρικτες, νομικά και
οντολογικά.
Αλλά ακόμη και εάν ήταν έτσι η κατάσταση, θα αρκούσε να
προβεί η τράπεζα σας σε μια απλή μείωση των επιτοκίων της, εάν ήθελε
υποτεθεί (και μόνο) ότι το πρόβλημα σας ήταν το θεωρητικώς υψηλό
επιτόκιο. Σας καλούμε, δε, να απαντήσετε και μας ενημερώσετε: Άραγε,
τι

κάνατε

και

στις

λοιπές

αμιγείς

προθεσμιακές

καταθέσεις;

Καταγγείλατε και αυτές και εάν όχι γιατί; Ή απλά μειώσατε το όποιο
επιτόκιο τους;

Με βάση τα παραπάνω
Επιφυλασσόμενοι ρητώς κάθε δικαιώματός μας και διαμαρτυρόμενοι για την
άνω περιγραφόμενη αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά σας

Και δηλώνοντάς σας:
•

Πως θεωρούμε τις ενέργειες σας παράνομες και καταχρηστικές κατά τα
ανωτέρω,

•

Πως ουδόλως αναγνωρίζουμε το όποιο «κλείσιμο», «λύση» ή/και
«απόσυρση» (!) του «αποδίδω» που τηρεί ο καθένας από εμάς ως
(συν)δικαιούχος εκάστου λογαριασμού και κατά το μέρος αυτού ως
καταγγελία ή ως δήλωση παράγουσα αποτελέσματα.

•

Πως ουδεμία συναίνεση δίνουμε προς την τράπεζά σας για την
διαχείριση του οποιουδήποτε λογαριασμού μας, την κατάργηση, την
αλλοίωση ή την δημιουργία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ιδίως δε την
κίνηση κεφαλαίων με οποιαδήποτε μορφή, άνευ προηγούμενης ειδικής

9

έγγραφης συναίνεσης μας.

Σας καλούμε όπως εντός 5 ημερών από λήψεως της παρούσης
•

Μας δηλώσετε εάν η συγκεκριμένη επιστολή σας έχει τον χαρακτήρα
καταγγελίας της μεταξύ μας σύμβασης «αποδίδω» από εσάς, αιτούμενοι
την αναλυτική αιτιολόγηση αυτής.

•

Αφού μας καταστήσετε γνωστούς τους ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ λόγους για τους
οποίους προβαίνετε στην εν λόγω καταγγελία (και οι οποίοι, περιττό να
το πούμε, προφανώς δεν θα συνέτρεχαν κατά τον χρόνο υπογραφής του
«αποδίδω») σας καλούμε να μας γνωρίσετε σαφώς εάν συντρέχουν και
άλλοι λόγοι υποχρέωσης της τράπεζας σας απέναντι στις αρμόδιες
εποπτικές αρχές και εφαρμογής του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου,

όπως συνέτρεχαν για παράδειγμα ως λόγοι για το κλείσιμο του
πρόδρομου του «αποδίδω», (πρόγραμμα «Χρυσή Επένδυση») ήδη από τα
μέσα του 2013. Ιδιαίτερη σημασία έχει να μας γνωρίσετε εάν κατά τον
χρόνο συνομολόγηση του «αποδίδω» και παρά τις διαβεβαιώσεις περί
δυνατότητας άμεσης ρευστοποίησης, ήδη η τράπεζα σας είχε λάβει
απόφαση ΜΗ ρευστοποίησης μεριδίων, γεγονός που θα συμπαρέσυρε

ακόμη και τα πλασματικά μερίδια που εμφανίζατε χωρίς την συναίνεση,
γνώση και θέλησή μας ότι κατείχαμε.
•

Μας γνωρίσετε σαφώς ΠΟΥ βρίσκεται το υπόλοιπο 90% της αρχικής μας
κατάθεσης, ήτοι των χρημάτων που σας εμπιστευθήκαμε όλοι μας κατά
την έναρξη του προγράμματος «αποδίδω».

•

Μας γνωρίσετε επισήμως εάν η αξία αυτή σήμερα είναι διαφορετική σε
σχέση με εκείνη που σας εμπιστευθήκαμε – καταθέσαμε κατά τον χρόνο
ανοίγματος του «αποδίδω». Σε μια τέτοια περίπτωση, σας καλούμε όπως
μας ενημερώσετε ποιά είναι η αξία αυτή και τι ποσό θα λαμβάναμε
σήμερα εάν αιτούμασταν αυθημερόν την ρευστοποίηση του υπολοίπου
τμήματος του «αποδίδω», άλλως του τμήματος που η τράπεζά σας θεωρεί

10

μερίδιο (απολύτως πλασματικό κατά την γνώμη μας), όπως τώρα πλέον
έχουμε καταλάβει (και ασφαλώς διαμαρτυρόμαστε γι’ αυτό).
•

Απέχετε από οποιαδήποτε βλαπτική των συμφερόντων μας ενέργεια,
κυρίως, δε, κλείσιμο εκάστου των λογαριασμών «αποδίδω» και πίστωση
σε άλλους λογαριασμούς κοινούς, ατομικούς, δικούς μας ή άλλων
τρίτων, χωρίς την δική μας ρητή, έγγραφη και κατόπιν ειδικής και
διευρυμένης ενημέρωσης συναίνεσης.

Ρητώς επιφυλασσόμαστε να διεκδικήσουμε δικαστικώς κάθε ζημία την
οποία έχουμε υποστεί από οποιαδήποτε ενέργειά σας, πράξη ή παράλειψη,
παρελθούσα, ενεστώσα ή μέλλουσα. Ιδίως, δε, την ζημία από την εις βάρος
μας

υπαίτια

και

βλαπτική

συμπεριφορά

σας

κατά

τα

ανωτέρω

αναφερόμενα, τόσο κατά το στάδιο πριν την υπογραφή του προγράμματος
«αποδίδω», από τον καθένα από εμάς, όσο και μετά από αυτό και μέχρι
σήμερα.
Επιφυλασσόμαστε, δε, να επιδώσουμε την παρούσα προς πάσα αρχή,
ιδίως αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές και κυρίως την αρμόδια εποπτική αρχή
(ΤτΕ), προς γνώση τους και για τις νόμιμες ενέργειες.
Με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μας, αρμόδιος
δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς την καθής αυτή
τράπεζα προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας
ολόκληρη την παρούσα στην οικεία έκθεση επιδόσεως.

Χανιά, 8-4-2016
Ο εξωδίκως προσκαλών
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