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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
POSTCREDIT TT VISA CLASSIC, POSTCREDIT TT VISA GOLD,
POSTCREDIT TT MASTERCARD, POSTCREDIT MASTERCARD GOLD

1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επαφής του πιστωτικού φορέα
Πιστωτικός φορέας
Διεύθυνση

HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
40,2 χλμ. Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

755901000

Αριθμός τηλεφώνου

212 212 3005

Ηλεκτρονική διεύθυνση

customer@post-credit.gr

Αριθμός φαξ

212 212 3002

Διεύθυνση ιστοτόπου

www.post-credit.gr

2. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του πιστωτικού προϊόντος
Τύπος πίστωσης
Συνολικό ποσό της πίστωσης
Δηλαδή, το ανώτατο όριο ή τα
συνολικά ποσά που διατίθενται βάσει
της σύμβασης πίστωσης
Όροι που διέπουν την ανάληψη
Δηλαδή πώς και πότε θα λάβετε τα
χρήματα

Διάρκεια της σύμβασης πίστωσης
Δόσεις και η σειρά με την οποία θα
κατανεμηθούν οι δόσεις

Πιστωτική κάρτα
Το πιστωτικό σας όριο διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και της
πιστοληπτικής σας ικανότητας.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάρτα: — για αγορές αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις
στην Ελλάδα και το εξωτερικό που συνεργάζονται με τη Visa/Mastercard,
— για αναλήψεις μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ της Τράπεζας Eurobank,
καθώς και από τα ΑΤΜ άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό που φέρουν το σήμα
Visa/Mastercard, μέχρι του καθοριζόμενου ορίου αναλήψεων με την επιφύλαξη πάντοτε του
πιστωτικού σας ορίου.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αόριστη, με την επιφύλαξη καταγγελίας σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης.
Θα πρέπει να καταβάλετε τουλάχιστον την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή η οποία ορίζεται σε
1,5% του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου, με κατώτατο όριο € 15. Για την πιστωτική κάρτα
POSTCREDIT Mastercard Gold, η Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή ορίζεται σε 2% του εκάστοτε
χρεωστικού υπολοίπου, με κατώτατο όριο € 15. Στην Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή προστίθενται
οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, το τυχόν απλήρωτο ποσό της προηγούμενης Ελάχιστης
Μηνιαίας Καταβολής, καθώς και η τυχόν επιβάρυνση της Ετήσιας Συνδρομής.
Οποιαδήποτε πληρωμή του Κατόχου φέρεται σε εξόφληση:
- των εξόδων
- των τυχόν τόκων (υπερημερίας και συμβατικών)
- του καθυστερημένου κεφαλαίου
- του ενήμερου κεφαλαίου.
Σε περίπτωση μεταφοράς υπολοίπου, τα ποσά που καταβάλλονται για την αποπληρωμή του
εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου της κάρτας φέρονται σε εξόφληση:
- των ποσών που έχουν εκτοκιστεί με το συμβατικό επιτόκιο (π.χ. αγορές ή αναλήψεις μετρητών)
- σε εξόφληση των οφειλών από τη μεταφορά υπολοίπου.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Είναι δυνατόν να ζητηθούν προσωπικές εγγυήσεις ή / και εξασφαλίσεις.

Οι εξοφλήσεις δεν συνεπάγονται άμεση
απόσβεση του κεφαλαίου

Ναι
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3. Κόστος της πίστωσης
Το επιτόκιο χορηγήσεων, ή εφόσον
συντρέχει περίπτωση, τα διαφορετικά
επιτόκια χορηγήσεων που
εφαρμόζονται στη σύμβαση πίστωσης

Συνολικό ετήσιο πραγματικό
ποσοστό επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.)
Πρόκειται για το συνολικό κόστος που
εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό της
συνολικής πίστωσης.
Το Σ.Ε.Π.Π.Ε. σας βοηθάει να
συγκρίνετε διαφορετικές προσφορές

1) Επιτόκιο αγορών:
POSTCREDIT ΤΤ Visa Classic & POSTCREDIT TT Mastercard: 14,75%
POSTCREDIT TT Visa Gold & POSTCREDIT Mastercard Gold: 17,50%
(πλέον 0,6% εισφ. Ν.128/75)
2) Επιτόκιο ανάληψης μετρητών:
POSTCREDIT ΤΤ Visa Classic & POSTCREDIT TT Mastercard: 16,50%
POSTCREDIT ΤΤ Visa Gold & POSTCREDIT Mastercard Gold: 17,50%
(πλέον 0,6% εισφ. Ν.128/75)
3) Επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου από κάρτα άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων: 9% (πλέον
0,6% εισφ. Ν.128/75) για τους πρώτους έξι μήνες. Μετά την πάροδο των έξι μηνών, το ποσό
της μεταφοράς θα εκτοκίζεται με το εκάστοτε συμβατικό επιτόκιο αγορών, μέχρι την
αποπληρωμή του. Μεταφορά υπολοίπου μεταξύ των πιστωτικών καρτών της PostCredit δεν
πραγματοποιείται.
4) Επιτόκιο υπερημερίας: + 2,5 μονάδες επί των παραπάνω συμβατικών επιτοκίων
Τα παραπάνω συμβατικά επιτόκια συμφωνούνται κυμαινόμενα, η δε PostCredit δικαιούται να τα
μεταβάλλει με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor τριμήνου, σε ποσοστό μέχρι του διπλάσιου
της εκάστοτε διαφοράς μεταξύ του εκάστοτε προηγούμενου που ίσχυε κατά την τελευταία
μεταβολή και του νέου.
Η PostCredit διατηρεί το δικαίωμα είτε να μη μεταβάλλει τα επιτόκια είτε να μην εξαντλήσει το
ως άνω ανώτατο όριο μεταβολής. Η PostCredit αποφασίζει την κατά τα παραπάνω μεταβολή (ή
μη) λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, όπως και τον κίνδυνο
που εκάστοτε αναλαμβάνει τόσο για τη συγκεκριμένη χορήγηση, όσο και για την κατηγορία.
Επιτόκιο Euribor τριμήνου είναι αυτό που καθορίζεται με βάση τον κανονισμό λειτουργίας
EURIBOR 360 ημερών και δημοσιοποιείται κάθε φορά (σήμερα μέσω σχετικής ηλεκτρονικής
οθόνης της εταιρείας Reuters) την 14:00 μεσημβρινή ώρα στην πλησιέστερη εκατοστιαία
μονάδα. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα ή δέσμευση για τυχόν επόμενη
μεταβολή του επιτοκίου όποτε και αν γίνει.
Κάθε μεταβολή του επιτοκίου δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με το εκάστοτε σε
ισχύ θεσμικό πλαίσιο και σας γνωστοποιείται με σχετική σημείωση στην Μηνιαία Κατάσταση
Λογαριασμού που σας αποστέλλεται και ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης
Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος.
Εκτοκισμός: Κάθε μήνα, με βάση έτος 365 ημερών.
Παράδειγμα υπολογισμού Σ.Ε.Π.Π.Ε. για τις κάρτες, POSTCREDIT ΤΤ VISA CLASSIC &
POSTCREDIT ΤΤ MASTERCARD: To παράδειγμα αφορά αγορά ύψους €1.500 η οποία
πραγματοποιήθηκε την 1η του έτους και αποπληρώνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο
συμβατικό επιτόκιο 14,75%, πλέον 0,6% εισφ. του Ν.128/75 και ετήσια συνδρομή κύριας
Κάρτας €25, που συνυπολογίζεται στην πρώτη δόση: Κεφάλαιο €1.525, 1η δόση 15/2: €150,00,
2η δόση 15/3: €161,78, 3η δόση 15/4: €140,99, 4η δόση 15/5: €139,39, 5η δόση 15/6: €137,79,
6η δόση 15/7: €136,19, 7η δόση 15/8: €134,59, 8η δόση 15/9: €132,99, 9η δόση 15/10:
€131,40, 10η δόση 15/11: €129,80, 11η δόση 15/12: €128,20, 12η δόση 15/01: €126,60.
Σύνολο καταβολών: €1.649,72, Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 20,23%.
Παράδειγμα υπολογισμού Σ.Ε.Π.Π.Ε. για τις κάρτες, POSTCREDIT ΤΤ VISA GOLD &
POSTCREDIT MASTERCARD GOLD: Το παράδειγμα αφορά αγορά ύψους €1.500, η οποία
πραγματοποιήθηκε την 1η του έτους και αποπληρώνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο
συμβατικό επιτόκιο17,50%, πλέον 0,6% εισφ. του Ν.128/75 και ετήσια συνδρομή κύριας
Κάρτας €48, που συνυπολογίζεται στην πρώτη δόση: Κεφάλαιο: €1.548, 1η δόση 15/2:
€173,00, 2η δόση 15/3: €168,36, 3η δόση 15/4: €143,85, 4η δόση 15/5: €141,97, 5η δόση 15/6:
€140,08,6η δόση 15/7: €138,20, 7η δόση 15/8: €136,31, 8η δόση 15/9: €134,43, 9η δόση 15/10:
€132,54, 10η δόση 15/11: €130,66, 11η δόση 15/12: €128,77, 12η δόση 15/01: €126,89.
Σύνολο καταβολών: €1.695,06, Σ.Ε.Π.Π.Ε.: 27,31%.

Είναι υποχρεωτική, για τη χορήγηση
της πίστωσης ή για τη χορήγησή της
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
που διαφημίζονται, η λήψη:
ασφάλισης
που
θα
εξασφαλίζει την πίστωση, ή
άλλης συμπληρωματικής
υπηρεσίας;
Εάν ο πιστωτικός φορέας δεν γνωρίζει
εκ των προτέρων το κόστος αυτών των
υπηρεσιών, αυτό δεν περιλαμβάνεται
στο Σ.Ε.Π.Π.Ε..
Συναφή έξοδα

Όχι
Όχι

Ετήσια συνδρομή: δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο.
Κύρια Κάρτα:
POSTCREDIT ΤΤ Visa Classic & POSTCREDIT TT Mastercard: € 25
POSTCREDIT TT Visa Gold & POSTCREDIT Mastercard Gold: € 48
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Πρόσθετη Κάρτα:
POSTCREDIT ΤΤ Visa Classic & POSTCREDIT TT Mastercard: € 12,50
POSTCREDIT TT Visa Gold & POSTCREDIT Mastercard Gold: € 24

Επιβαρύνσεις σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής

- Επιβάρυνση λόγω υπέρβασης πιστωτικού ορίου: 3% εφάπαξ επί του ποσού της
υπέρβασης.
Για την κάρτα POSTCREDIT Mastercard Gold δεν υπάρχει επιβάρυνση υπέρβασης του
πιστωτικού ορίου.
- Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από ΑΤΜ: Προμήθεια ανά συναλλαγή, σύμφωνα με την
τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένης και της
Τράπεζας Eurobank).
- Έξοδα επανέκδοσης κάρτας: € 0
- Έξοδα επανέκδοσης / επαναποστολής αντιγράφου λογαριασμού: € 2
-Έξοδα επαναχορήγησης αντιγράφου Σύμβασης έκδοσης πιστωτικής κάρτας: € 10 ανά
αντίγραφο αριθμού Σύμβασης.
- Συναλλαγές σε συνάλλαγμα:
Η PostCredit δύναται να σας επιβαρύνει με τα σχετικά έξοδα επεξεργασίας των συναλλαγών
σε συνάλλαγμα και διαμεσολάβησης τρίτων φορέων.
- Θα επιβαρυνθείτε με επιτόκιο υπερημερίας (+ 2,5 μονάδες επί των παραπάνω συμβατικών
επιτοκίων) για καθυστερημένες καταβολές.
Κάθε ποσό κατά τα ανωτέρω, θα εκτοκίζεται με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας από την
επόμενη της προκαθορισμένης ημερομηνίας εξόφλησής του.
- Η PostCredit έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση και να
ακυρώσει την κάρτα σε περίπτωση καθυστέρησης ολοσχερούς εξόφλησης των Ελάχιστων
Μηνιαίων Καταβολών τριών συνεχόμενων Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασμών.

4. Άλλες σημαντικές νομικές πτυχές
Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε
από την πιστωτική σύμβαση εντός 14
ημερολογιακών ημερών
Έρευνα σε βάση δεδομένων
Ο πιστωτικός φορέας πρέπει να σας
πληροφορήσει αμέσως και δωρεάν για
τα αποτελέσματα έρευνας σε βάση
δεδομένων, εφόσον η αίτηση πίστωσης
απορρίπτεται βάσει της εν λόγω
έρευνας. Αυτό δεν ισχύει όταν η
παροχή των σχετικών πληροφοριών
απαγορεύεται από άλλες νομοθετικές
πράξεις ή αντίκειται στη δημόσια τάξη ή
τη δημόσια ασφάλεια.
Δικαίωμα σε αντίγραφο της
σύμβασης πίστωσης
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από τον
πιστωτικό φορέα/μεσίτη πίστωσης,
κατόπιν αιτήσεως, αντίγραφο του
σχεδίου σύμβασης πίστωσης. Η
παρούσα διάταξη δεν ισχύει, εάν, κατά
τη στιγμή της αίτησης ο πιστωτής δεν
επιθυμεί να συνάψει πιστωτική
σύμβαση με τον καταναλωτή
Χρονική περίοδος κατά την οποία ο
πιστωτικός φορέας δεσμεύεται από
τις πληροφορίες που παρέχει πριν
από τη σύναψη της σύμβασης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πιστωτικής κάρτας εντός προθεσμίας
δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει:
α) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή
β) από την ημέρα κατά την οποία παρέλαβε αντίγραφο της σύμβασης, αν η ημέρα αυτή είναι
μεταγενέστερη από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
Θα ενημερωθείτε αμέσως και δωρεάν για τα αποτελέσματα της έρευνας σε βάση δεδομένων,
εφόσον η αίτησή σας απορρίπτεται βάσει της εν λόγω έρευνας.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν, αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης πίστωσης, κατόπιν
αιτήσεώς σας.

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά.
Τα αριθμητικά στοιχεία παρέχονται με καλή πίστη και αποτελούν ακριβή εικόνα της προσφοράς
που ο πιστωτής μπορεί να προτείνει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και βάσει των
πληροφοριών που του έχουν παρασχεθεί. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά
μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Η παροχή αυτών των πληροφοριών δεν συνεπάγεται υποχρέωση του πιστωτή να χορηγήσει
πίστωση.
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