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Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς ∆ανειολήπτες
(Φυσικά Πρόσωπα) µε οικονοµικές δυσχέρειες
Στόχος του Κώδικα ∆εοντολογίας του Ν. 4224/2013 είναι η θέσπιση γενικών αρχών συµπεριφοράς και η υιοθέτηση βέλτιστων
πρακτικών για τη διασφάλιση της έγκαιρης και µε σαφήνεια ενηµέρωσης των δανειοληπτών, αναφορικά µε τη δυνατότητα ένταξής
τους σε διαδικασία ρύθµισης των οφειλών τους και την επιλογή της εκάστοτε κατάλληλης λύσης.
Ο Κώδικας ∆εοντολογίας εφαρµόζεται για όλες τις χρηµατοδοτήσεις της PostCredit και ισχύει για όλους τους δανειολήπτες
(πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές). Επιπρόσθετα, και τα τρίτα πρόσωπα στα όποια έχει τυχόν ανατεθεί από την PostCredit η
διεκπεραίωση των ενεργειών εκείνων που είναι απαραίτητες για την συµµόρφωσή της προς τον Κώδικα ∆εοντολογίας (π.χ.
εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών του ν. 3758/2009, όπως ισχύει, για υποχρεώσεις επικοινωνίας προβλεπόµενες από τον Κώδικα)
ενεργούν κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆εοντολογίας.

1. Βασικές έννοιες και ορισµοί
∆άνειο

Συνεργάσιµος
∆ανειολήπτης

Μη Συνεργάσιµος
∆ανειολήπτης

Νοµικές και
Οικονοµικές
Επιπτώσεις
χαρακτηρισµού
∆ανειολήπτη ως µη
Συνεργάσιµου

Λύση Ρύθµισης
Εύλογες ∆απάνες
∆ιαβίωσης

Είναι κάθε οφειλή που απορρέει από πιστοδότηση οποιασδήποτε µορφής έναντι της HELLENIC POST
CREDIT Α.Ε.Π.Π. (εφεξής HPC), στο πλαίσιο του Κώδικα ∆εοντολογίας του Νόµου 4224/2013.
Ορίζεται ως ο ∆ανειολήπτης ο οποίος:
• παρέχει πλήρη και επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας στην HPC και προβαίνει σε ορισµό
συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντίκλητου επικοινωνίας, για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν
είναι διαθέσιµος.
• είναι διαθέσιµος σε επικοινωνία µε την HPC και ανταποκρίνεται µε ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε
κλήσεις και επιστολές, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιµων ηµερών.
• προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την HPC, 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 οι εν λόγω πληροφορίες από την HPC
• προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την HPC, οι οποίες θα έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στη µελλοντική οικονοµική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιµων ηµερών από
την ηµέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του.
• συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης µε την HPC, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆εοντολογίας.
Κάθε ∆ανειολήπτης που δεν εµπίπτει στον ορισµό του Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη.
Σε περίπτωση χαρακτηρισµού του ∆ανειολήπτη ως µη Συνεργάσιµου θα ακολουθήσει γραπτή
ειδοποίηση εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών η οποία θα περιλαµβάνει:
(α) τους λόγους που οδήγησαν στο χαρακτηρισµό του ως µη Συνεργάσιµου.
(β) τις λεπτοµέρειες αναφορικά µε το χρονοδιάγραµµα, µε βάση το οποίο θα ξεκινήσουν οι νοµικές
ενέργειες (π.χ. έκδοση διαταγής πληρωµής, διαδικασία ρευστοποίησης εξασφαλίσεων).
(γ) την πιθανότητα να παραµείνει ο ∆ανειολήπτης υπόχρεος για τυχόν υφιστάµενο ανεξόφλητο
υπόλοιπο, το οποίο θα συνεχίσει να εκτοκίζεται (βάσει των αρχικώς συµφωνηθέντων συµβατικών
όρων) ανεξάρτητα από τη ρευστοποίηση τυχόν εµπράγµατων εξασφαλίσεων ή τη δέσµευση άλλων
περιουσιακών στοιχείων.
(δ) το ενδεχόµενο αποκλεισµού του από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νοµοθεσίας (ν.3869/2010 και
ν.4354/2015) λόγω του χαρακτηρισµού του ως «µη συνεργάσιµου».
(ε) τον κίνδυνο εκπλειστηριασµού της µοναδικής κατοικίας του.
Είναι η τροποποίηση της σύµβασης µε νέους όρους εξυπηρέτησης της οφειλής, ως αποτέλεσµα των
δυσχερειών που αντιµετωπίζει ο ∆ανειολήπτης.
Αποτελεί έναν αντικειµενικό τρόπο προσδιορισµού των δαπανών που λαµβάνονται υπόψη για την
κάλυψη των βασικών αναγκών των νοικοκυριών, ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σηµείο
αναφοράς για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων του
∆ανειολήπτη, σύµφωνα µε την τρέχουσα οικονοµική του κατάσταση.

2. ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων και Επικοινωνία
Στάδιο 1

Επικοινωνία

• Οφειλή σε καθυστέρηση άνω των 60 ηµερολογιακών ηµερών: Η HPC προωθεί µε κάθε πρόσφορο
µέσο (συστηµένη αλληλογραφία, εταιρία ταχυµεταφορών κ.λπ.) την Τυποποιηµένη Γραπτή
Ειδοποίηση εντός των επόµενων 30 ηµερολογιακών ηµερών.
• Σε περίπτωση παρέλευσης 15 εργάσιµων ηµερών χωρίς ανταπόκριση εκ µέρους του οφειλέτη: Η
HPC προωθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο την Τυποποιηµένη Προειδοποιητική Επιστολή εντός των
επόµενων 30 ηµερολογιακών ηµερών.
• Σε περίπτωση παρέλευσης της γνωστοποιηθείσας προθεσµίας, µέσω της Τυποποιηµένης
Προειδοποιητικής Επιστολής, χωρίς ανταπόκριση εκ µέρους του οφειλέτη: Η HPC προωθεί, µε κάθε
πρόσφορο µέσο, ενηµέρωση σχετικά µε την ένταξή του σε καθεστώς Μη Συνεργάσιµου
∆ανειολήπτη, εντός των επόµενων 15 ηµερολογιακών ηµερών.
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Στο Στάδιο 2, η HPC παραλαµβάνει τόσο τη συµπληρωµένη Τυποποιηµένη Οικονοµική Κατάσταση
καθώς και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, εντός των επόµενων 15 εργάσιµων ηµερών.
Στο Στάδιο 3 αξιολογούνται τόσο τα οικονοµικά και λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί από τον οφειλέτη, όσο και κάθε άλλη διαθέσιµη σχετική πληροφόρηση. Με αυτό τον τρόπο,
αξιολογείται η οικονοµική κατάσταση του δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του, η
τρέχουσα ικανότητα αποπληρωµής, το ιστορικό οικονοµικής συµπεριφοράς του καθώς και η
προβλεπόµενη ικανότητα αποπληρωµής, λαµβάνοντας υπόψη και τις Εύλογες ∆απάνες ∆ιαβίωσης.
Στο Στάδιο 4 και βάσει της αξιολόγησης του Σταδίου 3, προτείνονται στον οφειλέτη µία ή περισσότερες
πιθανές εναλλακτικές Λύσεις Ρύθµισης, µέσω του εγγράφου «Πρόταση Ρύθµισης». Επισηµαίνεται ότι η
HPC διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει το αίτηµα βάσει της υφιστάµενης διαδικασίας.
Στο Στάδιο 5, κάθε οφειλέτης ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως Μη Συνεργάσιµος ∆ανειολήπτης,
σύµφωνα µε τα πιο πάνω, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της
HPC, µε κατάθεση σχετικού Τυποποιηµένου Εγγράφου Ενστάσεων (βλ. κατωτέρω 6. ∆ιαδικασία
Εξέτασης Ενστάσεων).

3. Συνοπτική Περιγραφή Πιθανών Λύσεων Ρύθµισης
1.
2.
3.
4.

Μειωµένη δόση
Μείωση Επιτοκίου
Παράταση ∆ιάρκειας
Μερική ∆ιαγραφή Χρέους

4. Προσωπικά ∆εδοµένα
Η υποβολή οικονοµικών στοιχείων και δικαιολογητικών στην PostCredit συνεπάγεται αυτοδίκαια την προς αυτήν παροχή
συγκατάθεσης και εξουσιοδότησης αφενός, να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα των ως άνω στοιχείων και αφετέρου, να
αναζητήσει πρόσθετα δεδοµένα για την περιουσιακή και οικονοµική κατάσταση των ανωτέρω από σχετικά αρχεία,
περιλαµβανοµένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.Tiresias.gr).

5. Γνωστοποίηση Φορέων Συµβουλευτικής Συνδροµής
Συνήγορος του
Καταναλωτή
(ενδεικτικά)

∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 114 71, Αθήνα, Τηλ.: 210-6460862, 210-6460814, 2106460612,
210-6460734,
210-6460458,
Fax.:
210-6460414,
e-mail:
grammateia@synigoroskatanaloti.gr.

6. ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων
Ένσταση

Ένσταση επί της κατάταξης σε καθεστώς Μη Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη µέσω κατάθεσης σχετικού
«Τυποποιηµένου Εγγράφου Ενστάσεων» και προσκόµιση τυχόν επικαιροποιηµένων συνοδευτικών
δικαιολογητικών. Βάσει του Κώδικα ∆εοντολογίας, η δυνατότητα προσφυγής στη ∆ιαδικασία Εξέτασης
Ενστάσεων παρέχεται µόνο µία φορά.

Εξέταση

Ειδική τριµελής (κατ’ελάχιστον) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, εξετάζει την ένσταση και βάσει των
διαθέσιµων πληροφοριών και δεδοµένων, κρίνει εάν η απόφαση ήταν επαρκώς αιτιολογηµένη.

Απάντηση

Προωθείται µε κάθε πρόσφορο µέσο η ως άνω απόφαση, µαζί µε τυχόν άλλη σχετική ενηµέρωση για
ενδεχόµενες ενέργειες, το αργότερο εντός 3 µηνών από την κατάθεση της ένστασης.

7. Πρόσθετη Ενηµέρωση
Ειδικά Σηµεία
Επικοινωνίας

Αποκλειστική Τηλεφωνική Γραµµή Εξυπηρέτησης σχετικά µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας:
212 212 3042
Αποκλειστική Γραµµή Fax σχετικά µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας: 212 212 3298
Αποκλειστική Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση σχετικά µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας: hpc@post-credit.gr

Εγγυητής /
Συνοφειλέτης

Για τους σκοπούς του Κώδικα, κάθε διάταξη που εφαρµόζεται για τον οφειλέτη µε καθυστέρηση άνω
των 60 ηµερολογιακών ηµερών, µπορεί να εφαρµοστεί και για κάθε εγγυητή / συνοφειλέτη.

Πρόσθετα Στοιχεία

∆ήλωση
Αποποίησης
Ευθύνης

Εάν ο δανειολήπτης συνεργαστεί στην
εξεύρεση κατάλληλης λύσης, τότε µπορεί να τύχει
πλεονεκτηµάτων, όπως αποχή της HPC από δικαστικές ενέργειες, πιθανή ελάφρυνση χρέους κλπ.
Επίσης, η HPC δικαιούται να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες από άλλες πηγές
πληροφόρησης, πλην του δανειολήπτη, σχετικά µε τα οικονοµικά του δεδοµένα, µε σκοπό την πιο
ολοκληρωµένη αξιολόγησή του, προκειµένου να του προτείνει την πλέον κατάλληλη λύση ρύθµισης,
υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της νοµοθεσίας.
Η αξιολόγηση αιτήσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, δεν διασφαλίζει την εκ των
προτέρων επιτυχή ολοκλήρωση και συµφωνία επί των πιθανών προτεινόµενων Λύσεων
Ρύθµισης.
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