Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες
με οικονομικές δυσχέρειες
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013

Εισαγωγή

Στο σημερινό ασταθές οικονομικό περιβάλλον, η Attica Bank είναι σταθερά δίπλα σας,
έτοιμη να σας παράσχει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που
αντιμετωπίζετε με την αποπληρωμή των οφειλών σας. Εφαρμόζοντας τον Κώδικα
Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, σχεδιάσαμε μια σύγχρονη, αποτελεσματική και ευέλικτη
διαδικασία στην αντιμετώπιση οφειλών σε καθυστέρηση.
Το ενημερωτικό φυλλάδιο έχει σκοπό να σας παρουσιάσει και να σας κατευθύνει στα
βήματα της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.), δίνοντάς σας νέες προοπτικές
στην αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που έχουν προκύψει.
Το φυλλάδιο αφορά σε όσους αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα κατά την αποπληρωμή της
οφειλής τους, αλλά και σε όσους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Όσο πιο
σύντομα ενημερωθούμε για υφιστάμενο ή ενδεχόμενο πρόβλημα, τόσο πιο γρήγορα το
κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό της Τράπεζας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την
εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, προτού επιδεινωθεί η κατάσταση.
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Ορισμοί
Ορισμοί (1/2)
Δάνειο

Κάθε μορφή οφειλής απέναντι στην Τράπεζα.

Εξειδικευμένος Συνεργάτης
της Τράπεζας

Στέλεχος της Τράπεζας, κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εφαρμογή της Διαδικασίας Επίλυσης
Καθυστερήσεων που έχει σχεδιάσει η Τράπεζα.

Γραπτή Επικοινωνία

Όπου ορίζεται η υποχρέωση γραπτής επικοινωνίας, είτε από την πλευρά της Τράπεζας είτε από την
πλευρά του οφειλέτη, αυτή δύναται να διενεργείται με ιδιόχειρη επίδοση της επιστολής ή με συστημένη
επιστολή ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, εφόσον διασφαλίζονται με ισοδύναμο τρόπο η
επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής, τήρησης αρχείου και εμπιστευτικότητας.

Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης

Όπως εκάστοτε ορίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
του Ν. 4224/2013, βάσει της μεθοδολογίας για τον ορισμό των εύλογων δαπανών διαβίωσης.
Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των φυσικών προσώπων (ιδιωτών,
ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών) λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων πηγών
πληροφόρησης, και το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών
διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται
κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (η σχετική μεθοδολογία και το ενημερωτικό σημείωμα
είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.hba.gr και http://www.efpolis.gr/el/).
Η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών στο πλαίσιο της ΔΕΚ γίνεται λαμβάνοντας
υπ’ όψιν την 1η ομάδα δαπανών, οι οποίες θεωρούνται οι πιο βασικές για τη διαβίωση του νοικοκυριού.

Καθυστερημένη Oφειλή

Ποσό που δεν έχει εξοφληθεί από το δανειολήπτη εντός της συμφωνημένης προθεσμίας.

Λύση Ρύθμισης

Τροποποίηση της δανειακής σύμβασης με νέους όρους εξυπηρέτησης της οφειλής ως αποτέλεσμα των
δυσχερειών που αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο δανειολήπτης.

Λύση Οριστικής Διευθέτησης

Συμφωνία, μέσω της οποίας διευθετείται οριστικά η οφειλή, με όρους που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταβολή
της κυριότητας των εξασφαλίσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη, με τη συναίνεσή του.
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Ορισμοί
Ορισμοί (1/2)
Συνεργάσιμος Δανειολήπτης

Όπως αποφασίστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Ν. 4224/2013,
ο δανειολήπτης ορίζεται ως «συνεργάσιμος» απέναντι των δανειστών του όταν:
α) Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως
για λογαριασμό του.
β) Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του και
ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί
νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο,
εντός 15 εργάσιμων ημερών.
γ) Προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση
πληροφοριών προς τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την
τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή
εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το δανειστή ή
όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του.
δ) Προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση
πληροφοριών, προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες θα έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που
θα περιέλθουν σε γνώση του και
ε) Συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή ή όποιον ενεργεί
νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας
του Ν. 4224/2013.

Τράπεζα

Attica Bank

Δανειολήπτης

Φυσικό/ Νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα είτε ως οφειλέτης είτε
ως εγγυητής και η οποία δεν έχει καταγγελθεί.
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Πώς λειτουργεί η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων
Στις 27 Αυγούστου του 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος θέσπισε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (Φ.Ε.Κ. Β 2289/2014) βάσει του
οποίου τα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας καλούνται να προσαρμόσουν τη διαδικασία αντιμετώπισης των πελατών τους που παρουσιάζουν ή
ενδέχεται να παρουσιάσουν αδυναμία στην κάλυψη των δανειακών τους υποχρεώσεων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται στο σύνολο
των πελατών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και στο σύνολο των δανείων ή των πιστώσεων που χορηγούνται από αυτά.
Εξαιρούνται από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας α) τα δάνεια ή οι πιστώσεις που έχουν καταγγελθεί, β) οι δανειολήπτες που, εφόσον
είναι φυσικά πρόσωπα, επιδιώξουν την υπαγωγή τους στο Ν. 3869/2010, γ) οι δανειολήπτες που, εφόσον είναι επιχειρήσεις (ατομικές ή
νομικά πρόσωπα), επιδιώξουν την υπαγωγή τους στον Πτωχευτικό Κώδικα και δ) οι διαφορές που έχουν παραπεμφθεί σε διαμεσολάβηση
(Ν. 3898/2010).
Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank σχεδίασε τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων με γνώμονα την έγκαιρη αντιμετώπιση οικονομικών
προβλημάτων, που τυχόν αντιμετωπίζετε και την εξεύρεση κατάλληλης λύσης, καθώς και τη γρήγορη και αποτελεσματική
εξυπηρέτησή σας.
Για την καλύτερη κατανόηση της Διαδικασίας και του Κώδικα Δεοντολογίας, είναι αναγκαία η κατανόηση των ορισμών που χρησιμοποιούνται
στη συνέχεια (σελίδες 3-4), καθώς και των συνεπειών της μη τήρησης των υποχρεώσεών σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας (όπως
περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια).
Έτσι, μέσα από 4 βήματα, σας δίνουμε τη δυνατότητα να μπορέσετε να ανταποκριθείτε με συνέπεια στις δανειακές σας υποχρεώσεις.

1

Επικοινωνία και
ανάπτυξη σχέσης
εμπιστοσύνης

2

Συλλογή όλων
των σχετικών
πληροφοριών
και στοιχείων

3

Αξιολόγηση
όλων των
διαθέσιμων
στοιχείων

4

Επιλογή της
κατάλληλης λύσης
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1. Eπικοινωνία
1. Έγκαιρη, συστηματική και ειλικρινής επικοινωνία (1/2)
Αν το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζετε προβλήματα στην αποπληρωμή των δανειακών σας υποχρεώσεων, απευθυνθείτε σήμερα
σε εμάς. Η δημιουργία και διατήρηση ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας μαζί μας είναι σημαντική, προκειμένου να βρεθεί έγκαιρα μια δίκαιη
και βιώσιμη λύση.
Οικονομικές δυσκολίες

Ενδεικτικά:
που μπορεί να προκύψουν
στον καθένα μας
• Απώλεια εργασίας
• Μείωση ωραρίου εργασίας
• Μείωση οικογενειακού εισοδήματος
• Καθυστέρηση ή αδυναμία εξόφλησης λογαριασμών
• Χρήση της πιστωτικής κάρτας ακόμα και για τα ημερήσια έξοδα
• Αίσθημα απώλειας ελέγχου των προσωπικών οφειλών
• Μείωση των μηνιαίων / τριμηνιαίων εσόδων
• Σημαντική μείωση της δραστηριότητας της εταιρείας σας
• Ανησυχία ότι κάτι από τα παραπάνω θα προκύψει στο άμεσο μέλλον


Η Attica Bank είναι εδώ για να σας βοηθήσει.
Εσείς απλώς:

Άμεση επικοινωνία =
Καλύτερη λύση

• Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά μας ώστε να συναντηθείτε με
το εξειδικευμένο προσωπικό μας, ή
• Καλέστε μας στο 210-3669000 όπου θα σας καθοδηγήσουμε για τις επόμενες
κινήσεις σας, ή
• Στείλετε μας email στη διεύθυνση info@atticabank.gr
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2. Eπικοινωνία
1. Έγκαιρη, συστηματική και ειλικρινής επικοινωνία (2/2)
Η Attica Bank, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα σας αποστείλει τις ακόλουθες επιστολές:

1η Επιστολή: Σε περίπτωση που η οφειλή σας υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες καθυστέρησης, η Τράπεζα θα σας αποστείλει ειδοποίηση με
τα στοιχεία της οφειλής σας, προσκαλώντας σας σε εξόφληση ή διευθέτηση αυτής. Στην επιστολή, θα περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες
για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να βρεθεί κοινώς αποδεκτή λύση ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης της οφειλής σας.

2η Επιστολή: Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 1ης Επιστολής, η
Τράπεζα θα σας αποστείλει προειδοποιητική επιστολή για τον επικείμενο χαρακτηρισμό σας ως «Μη συνεργάσιμου» και τις συνέπειες που
ενδέχεται να έχετε. Στην επιστολή θα περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για τις ενέργειες που θα πρέπει να προβείτε και τη σχετική
προθεσμία, προκειμένου να αποφευχθεί η εν λόγω εξέλιξη.

3η Επιστολή: Εάν δεν ανταποκριθείτε στην ως άνω, 2η επιστολή, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η Τράπεζα διατηρεί το
δικαίωμα να σας χαρακτηρίσει ως «Μη Συνεργάσιμο». Στο στάδιο αυτό, θα σας αποστείλει νέα επιστολή, με την οποία θα σας ενημερώνει για
τον χαρακτηρισμό σας ως «Μη Συνεργάσιμο», καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί εφόσον η οφειλή δεν τακτοποιηθεί.
Σημείωση: Η Τράπεζα, βάσει των όσων προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας, διατηρεί το δικαίωμα να μην αποστείλει τις ενημερωτικές
επιστολές (2) και (3), στην περίπτωση που δεν απειλείται η μοναδική κατοικία του δανειολήπτη με πλειστηριασμό.
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2. Πληροφόρηση
2. Παροχή έγκυρων και επικαιροποιημένων στοιχείων (1/2)
Απαραίτητο βήμα αποτελεί η παροχή των έγκυρων και επικαιροποιημένων στοιχείων σας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να φροντίσετε, με
πρωτοβουλία σας, για την έγκαιρη ενημέρωση της Τράπεζας, σε περίπτωση αλλαγών στα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και στη μεταβολή
της υφιστάμενης ή μελλοντικής οικονομικής σας κατάστασης, το αργότερο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την
ημέρα που έχει συντελεστεί η αλλαγή ή από την ημέρα που σας ζητήθηκε. Ο εκπρόσωπος της Τράπεζας ενδέχεται να σας ζητήσει πρόσθετα
οικονομικά σας στοιχεία και συνοδευτικά δικαιολογητικά εφόσον κριθεί απαραίτητο. Εάν στη δανειακή σύμβαση έχει οριστεί εγγυητής/ές θα
πρέπει, επιπλέον, να υποβληθούν τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πελατειακή ομάδα του εγγυητή/τών καθώς, οι ευθύνες που προκύπτουν
δυνάμει της εγγύησής του/τους είναι ακριβώς οι ίδιες με εκείνες του οφειλέτη.

1

Το εξειδικευμένο
προσωπικό μας θα είναι
πάντα στη διάθεσή σας για
να σας εξηγήσει αναλυτικά
τον τρόπο με τον οποίο θα
συμπληρώσετε τα
απαραίτητα έντυπα που θα
πρέπει να υποβάλετε.

2

Σε αυτό το βήμα σκοπός
είναι να αποτυπωθούν τα
έσοδα και τα έξοδά σας,
ώστε να βρεθεί η ισορροπία
που θα επιτρέπει την
εξυπηρέτηση, τόσο των
δικών σας αναγκών, όσο και
των οφειλών σας.

3

Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο
για να αντιληφθούμε πλήρως
την οικονομική σας
κατάσταση. Οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία /
δικαιολογητικό που σχετίζεται
με τα παραπάνω, πρέπει να
προσκομιστεί άμεσα και αυτό.

Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας, εάν δεν προσκομιστούν τα
απαραίτητα στοιχεία παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στο χαρακτηρισμό σας ως
«Μη Συνεργάσιμο» (σελίδα 14), καθώς και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη των απαιτήσεών μας.
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2. Πληροφόρηση
2. Παροχή έγκυρων και επικαιροποιημένων στοιχείων (2/2)
Ο εκπρόσωπος της Τράπεζας θα σας ζητήσει τα τρέχοντα οικονομικά σας στοιχεία και συνοδευτικά δικαιολογητικά, ανάλογα με την
πελατειακή ομάδα που ανήκετε:
Για φυσικά πρόσωπα:
• Συμπλήρωση της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης», , την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε υπογεγραμμένη στο σημείο που
θα σας υποδειχθεί. Η τυποποιημένη κατάσταση είναι διαθέσιμη στο δίκτυο των καταστημάτων μας καθώς και στην ιστοσελίδα μας
(www.atticabank.gr). Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο, το οποίο χρησιμοποιείται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας και βοηθάει
στην ορθή αποτύπωση των οικονομικών σας στοιχείων, με τρόπο που να διευκολύνει, στη συνέχεια, την προσπάθεια εύρεσης
βιώσιμης λύσης.
• Συνοδευτικά έγγραφα που ενδέχεται να σας ζητηθούν και τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε/ αποστείλετε στο σημείο που θα
σας υποδειχθεί (ενδεικτικά: βεβαίωση αποδοχών, Ε.Ν.Φ.Ι.Α, δελτίο ανεργίας).
Για νομικά πρόσωπα:
για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α’ & Β’ κατηγορίας
• Eκκαθαριστικό τελευταίου έτους
• Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας
• Ε.Ν.Φ.Ι.Α. τελευταίου έτους
• Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται)
• Δήλωση οφειλών σε άλλες Τράπεζες
για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, απαιτούνται επιπλέον τα εξής
• Iσολογισμός εταιρείας τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων
• Πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περσινού μήνα
Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τα αίτια της αδυναμίας σας να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας ή στοιχεία για τη γενικότερη
οικονομική σας κατάσταση καθώς και τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες και καταστάσεις που αντιμετωπίζετε, είναι προς συμφέρον σας να τις
μοιραστείτε μαζί μας, αφού έτσι θα σχεδιάσουμε από κοινού μια λύση στα μέτρα σας.
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3. Aξιολόγηση
3. Αξιολόγηση και ανάλυση όλων των στοιχείων
Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα αξιοποιήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα αναλύσει τα οικονομικά σας στοιχεία,
ακολουθώντας το μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης πιστοδοτήσεων που εφαρμόζει η Τράπεζα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
πολιτική της, το οποίο βασίζεται στις εξής κύριες παραμέτρους:

Συνθήκες και
περιστάσεις

Συνολικό ύψος
του δανεισμού
και τυχόν άλλες
οφειλές

Τρέχουσα
Οικονομική
Κατάσταση

Ιστορικό
αποπληρωμής του
δανείου και τυχόν
άλλων οφειλών

Σημερινή
δυνατότητα
αποπληρωμής
του δανείου

Υφιστάμενες
/ νέες
εξασφαλίσεις

…με στόχο την επιλογή των πλέον κατάλληλων λύσεων ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης των οφειλών σας, ώστε να σας βοηθήσουμε να
αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας.
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4. Eπίλυση
4. Παρουσίαση των κατάλληλων επιλογών (1/2)
Το εξειδικευμένο μας προσωπικό, θα επικοινωνήσει μαζί σας, με σκοπό να σας παρουσιάσει μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις
λύσεων ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης της οφειλής σας, παραδίδοντάς σας το τυποποιημένο έντυπο «Πρόταση Λύσης Ρύθμισης ή
Οριστικής Διευθέτησης», είτε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, είτε μέσω αλληλογραφίας.
Η επικοινωνία αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών (για φυσικά ή νομικά πρόσωπα), από την υποβολή, από εσάς, όλων των
επικαιροποιημένων σας στοιχείων.
Το εξειδικευμένο μας προσωπικό είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να συζητήσετε πιθανές απορίες ή τυχόν ερωτήματα, παρέχοντας όσο το
δυνατόν πιο τυποποιημένη και εύληπτη πληροφόρηση, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την πρόταση ή / και τις διαφορές, τόσο μεταξύ των
εναλλακτικά προτεινόμενων λύσεων ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης εφόσον υπάρχουν, όσο και μεταξύ των υφιστάμενων και νέων όρων
αποπληρωμής των οφειλών σας.
Οι κύριες λύσεις ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης, καθώς και σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, κατά την
αξιολόγηση της ή των προτάσεών μας, παρουσιάζονται στη συνέχεια (σελίδες 13 και 17-18 αντίστοιχα).
Για την περαιτέρω υποστήριξή σας στη λήψη απόφασης ή στη διαμόρφωση τεκμηριωμένης αντιπρότασης, έχετε τη δυνατότητα να
αναζητήσετε συμβουλή ανεξάρτητου φορέα (σελίδα 16).
Σε κάθε περίπτωση, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας, θα πρέπει να επανέλθετε σε εμάς, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής του τυποποιημένου εντύπου «Πρόταση Λύσης Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης», με μια από τις ενέργειες που
περιγράφονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας ή και σε περίπτωση μη συναίνεσής σας στην
εξεύρεση κατάλληλης λύσης, μέσω υπογραφής του σχετικού συμβατικού κειμένου, η Τράπεζα δύναται να σας κατηγοριοποιήσει ως «Μη
Συνεργάσιμο».

11

4. Eπίλυση
4. Παρουσίαση των κατάλληλων επιλογών (2/2)
Ενέργεια

Επόμενα Βήματα

Ενέργεια Α.
Υποβολή έγγραφης
ενημέρωσης στην Τράπεζα για
το ότι συμφωνείτε με την
προτεινόμενη λύση ρύθμισης /
οριστικής διευθέτησης (ή με μία
από τις προτεινόμενες λύσεις
ρύθμισης / οριστικής
διευθέτησης) που σας
γνωστοποιήθηκε.

Εκπρόσωπος της Τράπεζας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία και
ο τρόπος υπογραφής των συμβατικών κειμένων.

Ενέργεια Β.
Υποβολή, εγγράφως,
στην Τράπεζα, τυχόν
αντιπρότασής σας.

Η Τράπεζα θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αξιολόγηση της αντιπρότασής σας. Στην περίπτωση
που η αντιπρότασή σας εγκριθεί, εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να καθοριστεί
η ημερομηνία και ο τρόπος υπογραφής των συμβατικών κειμένων.
Άλλως, η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα: α) να διαμορφώσει και να σας προτείνει νέα λύση, β) να σας
ζητήσει να συναινέσετε σε κάποια από τις αρχικά προταθείσες λύσεις και γ) εάν δε συναινέσετε στα
ανωτέρω, να προβεί στην κατηγοριοποίησή σας σε «μη συνεργάσιμο».

Ενέργεια Γ.
Έγγραφη ενημέρωση στην
Τράπεζα για το ότι δε συναινείτε
σε καμία από τις προτάσεις
διευθέτησης της οφειλής.

Η Τράπεζα, μετά την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης, διατηρεί το δικαίωμα να σας κατηγοριοποιήσει
ως «μη συνεργάσιμο» και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη των απαιτήσεών της.
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ΤυπικέςΛύσεις

Οριστικής
Διευθέτησης

Μακροπρόθεσμες

Βραχυπρόθεσμες

5. Οι πιο κοινές μορφές λύσεων
1. Προσωρινά Μόνο Αναλογούντες Τόκοι

Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου, καταβάλλονται μόνο τόκοι.

2. Προσωρινά Μειωμένες Δόσεις

Μειώνεται το ποσό των δόσεων αποπληρωμής, για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.

3. Περίοδος Χάριτος

Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμών για καθορισμένη χρονική περίοδο.

4. Τακτοποίηση Καθυστερούμενου
Υπολοίπου

Τακτοποίηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
αποπληρωμής, πλέον των άληκτων δόσεων.

5. Κεφαλαιοποίηση Καθυστερήσεων

Κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του προγράμματος
αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου ή / και της διάρκειας του δανείου.

6. Μείωση Επιτοκίου ή Περιθωρίου

Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου.

7. Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου

Αλλαγή του τύπου επιτοκίου, από κυμαινόμενο σε σταθερό ή αντίστροφα.

8. Παράταση της Διάρκειας

Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου.

9. Μερική Διαγραφή Απαίτησης

Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης της Τράπεζας, ώστε να διαμορφωθεί
σε ύψος, που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

10. Πρόσθετη Εξασφάλιση

Λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων από το δανειολήπτη, σε συνδυασμό με κάποια από τις
προαναφερθείσες λύσεις.

11. Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με
μετοχικό κεφάλαιο

Εφαρμόζεται σε αναδιαρθρώσεις εταιριών, όπου μέρος του χρέους μετατρέπεται σε μετοχικό
κεφάλαιο και η Τράπεζα καθίσταται μέτοχος της επιχείρησης, ώστε το υπόλοιπο του χρέους
να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του δανειολήπτη

12. Εθελοντική παράδοση ακινήτου

Εθελοντική παράδοση ακινήτου και διακανονισμός της οφειλής που τυχόν απομένει.

13. Ρευστοποίηση ακίνητης περιουσίας

Εθελοντική ρευστοποίηση ακινήτου και διακανονισμός της οφειλής που τυχόν απομένει.
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ΧρήσιμεςΠληροφορίες
6. Μη Συνεργάσιμοι Δανειολήπτες
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χαρακτηρίσει ένα δανειολήπτη ως «Μη Συνεργάσιμο»
σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των προϋποθέσεων συνεργασίας με τους δανειστές του και των προθεσμιών πληροφόρησης,
σύμφωνα με το Ν. 4224/2013.
Όπως και σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας, ο δανειολήπτης που έχει χαρακτηριστεί ως «Μη Συνεργάσιμος», διατηρεί το δικαίωμα να
αναζητήσει συμβουλευτική υποστήριξη από φορείς που εξουσιοδοτούνται δυνάμει του Ν. 4224/2013 ή και άλλων σχετικών διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής, όπως εκάστοτε ανακοινώνονται (σελίδα 16).
Σε περίπτωση που η Τράπεζα προχωρήσει στο χαρακτηρισμό ενός δανειολήπτη ως «Μη Συνεργάσιμου», έχει την υποχρέωση να τον
ενημερώσει εγγράφως εντός 15 ημερολογιακών ημερών από το χαρακτηρισμό για τα εξής:
• Το γεγονός ότι έχει ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό.
• Το δικαίωμα της Τράπεζας να προχωρήσει στην καταγγελία της δανειακής σύμβασης και σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη
των απαιτήσεών της, σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό Λειτουργίας της Τράπεζας. Ενδεικτικά: Έκδοση Διαταγής Πληρωμής, λήψη
ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που αποτελεί
τη μοναδική κατοικία.
• Με την ενδεχόμενη εκποίηση εξασφαλίσεων, τόσο οι δανειολήπτες όσο και οι εγγυητές θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για τυχόν
εναπομένον υπόλοιπο, το οποίο θα εκτοκίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και της κείμενης νομοθεσίας,
εκτός και εάν άλλως έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τα δύο μέρη.
• Το ενδεχόμενο, τυχόν ανώτατα όρια χρεώσεων ή/και προσαυξήσεων που προβλέπονται στη δανειακή σύμβαση να παύσουν να ισχύουν
(υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας).
Η υποχρέωση αυτή της Τράπεζας ισχύει μόνο εφόσον ο χαρακτηρισμός του ως «Μη Συνεργάσιμος», μπορεί να έχει ως συνέπεια τον
πλειστηριασμό της μοναδικής του κατοικίας.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών διεκδίκησης της οφειλής δια της δικαστικής, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αναθέσει την εκάστοτε υπόθεση σε
επιλεγμένα δικηγορικά γραφεία.
Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί της απόφασης χαρακτηρισμού του ως «Μη Συνεργάσιμου» ακολουθώντας τη
Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων της Τράπεζας (σελίδα 15).
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Δικαίωμα Ένστασης
7. Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων
Εάν είστε δανειολήπτης - φυσικό πρόσωπο και έχετε λάβει έγγραφη ενημέρωση από την Τράπεζα είτε ότι πρόκειται να χαρακτηριστείτε είτε ότι
έχετε ήδη χαρακτηριστεί από αυτή ως «Μη Συνεργάσιμος», και ταυτόχρονα εφόσον η κατηγοριοποίησή σας αυτή ενδέχεται να θέσει σε
κίνδυνο τη μοναδική σας κατοικία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση, σύμφωνα με την παρακάτω Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων:
• Συμπλήρωση τυποποιημένου εντύπου της Τράπεζας, για την υποβολή ένστασης και προσκόμισή του σε κατάστημα της Τράπεζας.
Συμπληρωματικά έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε τυχόν δικαιολογητικά που θεωρείτε σημαντικά για την τεκμηρίωση της Ένστασής σας.
Το έντυπο υποβολής ένστασης είναι διαθέσιμο στο δίκτυο των καταστημάτων μας καθώς και στην ιστοσελίδα μας (www.atticabank.gr).
• Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί σε κατάστημα της Τράπεζας εντός15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής σας για
τον επικείμενο χαρακτηρισμό σας ή χαρακτηρισμό σας ως «Μη Συνεργάσιμος».
• Με την υποβολή της ένστασης, θα πρέπει να σας παραδοθεί βεβαίωση παραλαβής της από τον εκπρόσωπο της Τράπεζας.
• Ένσταση υποβάλλεται μόνο για λόγους μη τηρήσεως της ΔΕΚ και όχι επί της ουσίας της αξιολογήσεως και κατηγοριοποιήσεως του
δανειολήπτη. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση για τις προτεινόμενες λύσεις ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης, δεδομένης της
δυνατότητάς σας να αντιπροτείνετε λύση.
• Η ένστασή σας θα εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.
• Η απόφαση της Επιτροπής θα σας κοινοποιηθεί εγγράφως και θα είναι δεόντως τεκμηριωμένη.
• Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή Ενστάσεων, η έγγραφη ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις διορθωτικές
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Τράπεζά μας, καθώς και το βήμα της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων στο οποίο
παραπέμπεται η υπόθεση.
• Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία αυτή μία φορά.
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ΧρήσιμεςΠληροφορίες
8. Φορείς Συμβουλευτικής Υποστήριξης Δανειοληπτών
Οι φορείς για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής είναι αυτοί που εξουσιοδοτούνται δυνάμει του Ν. 4224/2013 ή και άλλων σχετικών διατάξεων
της νομοθεσίας για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής, όπως εκάστοτε ανακοινώνονται.
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ΧρήσιμεςΠληροφορίες
9. Σημαντικές σημειώσεις (1/2)
• Είναι σημαντικό να ενημερώνετε την Τράπεζα, πλήρως και με ειλικρίνεια, για όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν την οικονομική σας
κατάσταση, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη για εσάς λύση. Σε αυτό συμβάλλει επίσης και η άμεση (και σε κάθε περίπτωση
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών), υποβολή όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που θα σας ζητηθούν.
• Η Τράπεζα, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, από άλλες πηγές, πλην του δανειολήπτη, προκειμένου να
αξιολογεί την καταλληλότητα εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και της κείμενης νομοθεσίας.
• Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει τα στοιχεία των δανειοληπτών και εγγυητών, τόσο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. όσο και σε άλλους,
συναφούς δραστηριότητας, φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και της κείμενης νομοθεσίας.
• Είναι σημαντικό να κατανοήσετε, πλήρως, τις επιπτώσεις οποιασδήποτε λύσης και εφόσον το κρίνετε απαραίτητο, έχετε τη δυνατότητα,
προτού συμφωνήσετε σε αυτήν, να έχετε συμβουλευτική υποστήριξη από φορείς που εξουσιοδοτούνται δυνάμει του Ν. 4224/2013 ή και
άλλων σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής, όπως εκάστοτε ανακοινώνονται.
• Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί σας παρουσιάζουν καθυστερήσεις / υπερβάσεις, τότε η Τράπεζα χρεώνει τους νόμιμους τόκους
υπερημερίας στο ποσό που βρίσκεται σε καθυστέρηση.
• Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως ότι, ενώ ορισμένες από τις προτεινόμενες λύσεις μειώνουν βραχυπρόθεσμα το ύψος των
απαιτούμενων καταβολών, ενδέχεται να αυξάνουν το συνολικό κόστος του δανείου σας.
• Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην επαναξιολόγηση της βιωσιμότητας της οφειλής σας, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης και εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό έχετε την υποχρέωση να προσκομίσετε, εφόσον σας ζητηθεί, τα στοιχεία που
θα απαιτηθούν για την επαναξιολόγηση.
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ΧρήσιμεςΠληροφορίες
9. Σημαντικές σημειώσεις (2/2)
• Εάν στο μέλλον βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση, έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε το ύψος των καταβολών, προκειμένου να μειωθεί
ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου σας και ενδεχομένως, το συνολικό κόστος αυτού.
• Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της συμφωνημένης λύσης ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης, η
Τράπεζα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στη διεκδίκηση της οφειλής, εξωδίκως ή / και με δικαστικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και της κείμενης νομοθεσίας.
• Μετά την ενδεχόμενη εκποίηση εξασφαλίσεων ή στην περίπτωση συμφωνίας λύσης ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης που δεν καλύπτει το
σύνολο της οφειλής, τόσο οι δανειολήπτες όσο και οι εγγυητές, εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για τυχόν εναπομένον υπόλοιπο, το οποίο
θα εκτοκίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και την κείμενη νομοθεσία, εκτός και εάν άλλως
συμφωνηθεί εγγράφως από τα δύο μέρη.
• Οι αναφερόμενες στο παρόν φυλλάδιο προθεσμίες και υποχρεώσεις, αφορούν σε όλους τους ενεχόμενους της εντασσόμενης στη ΔΕΚ
σύμβαση. Ως εκ τούτου, τόσο ο οφειλέτης, όσο και ο τυχόν υφιστάμενος συνοφειλέτης ή και εγγυητής της σύμβασης, έχουν ξεχωριστά ο
καθένας τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας. Για την πλήρη ενημέρωσή σας, αναφέρουμε ότι η μη τήρηση των
ανωτέρω δεσμεύσεων μπορεί να συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό ενός ή όλων εκ των ανωτέρων ως μη συνεργάσιμων.
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