Ενημερωηικό θσλλάδιο
Κώδικαρ Δεονηολογίαρ ηος Ν.4224/2013

Η Πειραιϊσ Factoring Α.Ε., αντιλαμβανόμενθ τθν τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία και ςτο πλαίςιο τθσ Διαδικαςίασ
Επίλυςθσ Κακυςτεριςεων (ΔΕΚ), θ οποία κακιερϊνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίασ του Ν. 4224/2013,
δεςμεφεται να βοθκιςει τουσ πελάτεσ τθσ, που αποδεδειγμζνα αντιμετωπίηουν οικονομικζσ δυςκολίεσ, να
βρουν λφςθ ςτθ διαχείριςθ των δανείων τουσ ςε κακυςτζρθςθ.
Μζςω τθσ Διαδικαςίασ Επίλυςθσ Κακυςτεριςεων (ΔΕΚ), Πειραιϊσ Factoring και δανειολιπτθσ μποροφν να
οδθγθκοφν ςτθν κατάλλθλθ λφςθ για τθ ρφκμιςθ ι τθν οριςτικι διευκζτθςθ των οφειλϊν που βρίςκονται ςε
κακυςτζρθςθ.
Επομζνωσ ζχουμε επιλογζσ και υπάρχουν λφςεισ!

Η Διαδικαζία Επίλςζηρ Καθςζηεπήζεων (ΔΕΚ)
Σε ποιοσς απεσθύνεηαι:

 τουσ δανειολιπτεσ που αντιμετωπίηουν οικονομικζσ δυςκολίεσ και εκ του λόγου αυτοφ αδυνατοφν να
τθριςουν το πρόγραμμα αποπλθρωμισ των οφειλϊν τουσ,
 τουσ δανειολιπτεσ που θ μεταβολι τθσ οικονομικισ τουσ κατάςταςθσ
εκτιμάται ότι κα οδθγιςει άμεςα
ςε αδυναμία τιρθςθσ των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων .
Τα οθέλη:

Η από κοινοφ ςυνεργαςία Εταιρείασ – δανειολιπτθ για τθν ζγκαιρθ εξεφρεςθ τθσ πλζον κατάλλθλθσ πρόταςθσ
ρφκμιςθσ / οριςτικισ διευκζτθςθσ των λθξιπροκζςμων οφειλϊν





Η ςυνεργαςία Πειραιϊσ Factoring – δανειολιπτθ επιτρζπει τθν ζγκαιρθ εξεφρεςθ τθσ κατάλλθλθσ λφςθσ
αφοφ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και ειλικρινοφσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν.
Κάκε περίπτωςθ δανειολιπτθ αντιμετωπίηεται ξεχωριςτά αφοφ θ Σράπεηα λάβει υπόψθ όλα τα ςτοιχεία και
τισ πλθροφορίεσ που τον αφοροφν τθρϊντασ πάντα το πλαίςιο που ορίηουν οι αρχζσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ
και προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων.
Για τθν πρόταςθ ρφκμιςθσ που υποβάλλεται ςε δανειολιπτθ ι/και εγγυθτι φυςικό πρόςωπο λαμβάνεται
υπόψθ μεταξφ άλλων και το επίπεδο των «ευλόγων δαπανϊν διαβίωςθσ».
Διαςφαλίηεται θ τιρθςθ των κανόνων διαφάνειασ και θ λεπτομερισ ενθμζρωςθ του δανειολιπτθ και
εγγυθτι.

Η εφαρμογι τθσ ΔΕΚ ολοκλθρϊνεται ςε πζντε (5) ςτάδια






Επικοινωνία δανειολιπτθ-Σράπεηασ
Τποβολι ςτοιχείων οικονομικισ πλθροφόρθςθσ δανειολιπτθ
Αξιολόγθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων και ςυνολικισ οικονομικισ κατάςταςθσ δανειολιπτθ
Τποβολι κατάλλθλθσ πρόταςθσ λφςθσ ρφκμιςθσ ι οριςτικισ διευκζτθςθσ οφειλϊν δανειολιπτθ
Τποβολι ζνςταςθσ δανειολιπτθ
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Σα ςτάδια εφαρμογήσ τησ Διαδικαςίασ Επίλυςησ Καθυςτερήςεων (ΔΕΚ)
Σηάδιο 1:




Επικοινωνία δανειολήπηη με Πειπαιώρ Factoring
Δςζκολεύεζηε να ανηαποκπιθείηε ζηιρ αποπληπυμέρ ηος δανείος ζαρ;
Ανηζςσείηε όηι μποπεί να πποκύτοςν ζηο μέλλον δςζκολίερ υρ ππορ ηην εμππόθεζμη εξςπηπέηηζη ηυν
δανειακών ζαρ ςποσπεώζευν?

Είναι πολφ ςθμαντικό να μασ ενθμερώςετε όςο το δυνατό πιο ζγκαιρα
Για τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηετε, ώςτε να μπορζςουμε
να ςασ προτείνουμε τισ καλφτερεσ δυνατζσ επιλογζσ.
Ειδικά θμεία Επικοινωνίασ
 Γραφεία Πειραιϊσ Factoring
-

ΑΘήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 170, Αθήνα, 210 9008000
Θεςςαλονίκθ , Παφλου Μελά 13, 2310293465

 info@piraeus-factoring.gr

Είμαςτε εδώ για να ςασ βοηθήςουμε!

το πλαίςιο εφαρμογισ του Κϊδικα Δεοντολογίασ του Ν. 4224/2013 Πειραιϊσ Factoring κα επικοινωνιςει μαηί
ςασ:
 Εφόςον θ οφειλι ςασ από τθν 01.01.2015, που τίκεται ςε ιςχφ ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ, υπερβεί τισ τριάντα
(30) θμερολογιακζσ θμζρεσ κακυςτζρθςθσ, θ Πειραιϊσ Factoring κα ςασ αποςτείλει ειδοποίθςθ (με
ςυςτθμζνθ ι θλεκτρονικι επιςτολι) για τθν ζνταξι ςασ ςτθ ΔΕΚ


Εάν θ οφειλι ςασ τθν 01.01.2015 βρίςκεται ιδθ ςε κακυςτζρθςθ άνω των 30 θμερϊν, τότε τθ ςχετικι
ειδοποίθςθ κα λάβετε το αργότερο εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Κϊδικα Δεοντολογίασ

Η ειδοποίθςθ κα περιλαμβάνει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ οφειλζσ ςασ προσ τθν Πειραιϊσ Factoring
και κα ςυνοδεφεται από το «Ενθμερωτικό φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με οικονομικζσ δυςχζρειεσ» και από τα
Ζντυπα Οικονομικισ Πλθροφόρθςθσ
Σα εξειδικευμζνα ςτελζχθ τθσ Πειραιώς Factoring κα είναι ςτθ διάκεςι ςασ να ςασ παράςχουν οποιαδιποτε
πλθροφορία ι διευκρίνιςθ ωσ προσ τθν ςυμπλιρωςθ των τυποποιθμζνων καταςτάςεων ςε οποιοδιποτε ςθμείο
επικοινωνίασ κακϊσ και ςτα τθλζφωνα εξυπθρζτθςθσ, 210 9008000 και 2310293465.
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Σηάδιο 2:
Υποβολή ζηοισείων οικονομικήρ πληποθόπηζηρ δανειολήπηη

Παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςτε και να προςκομίςτε ςτθν Πειραιϊσ Factoring εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15)
εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ζνα από τα παρακάτω ζντυπα, αναλόγωσ τθσ
κατθγορίασ ςτθν οποία εντάςςεςτε, ςυνοδευόμενα με τα τυχόν επιπλζον υποςτθρικτικά ςτοιχεία τα οποία κα
ςασ ηθτθκοφν:
α) τθν «Συποποιθμζνθ Κατάςταςθ Οικονομικισ Πλθροφόρθςθσ (ΣYΚΟΠ)» για τα φυςικά πρόςωπα ι
β) το «Συποποιθμζνο Ζντυπο Τποβολισ Πλθροφόρθςθσ για επιχειριςεισ» για τισ επιχειριςεισ
Σα παραπάνω ςτοιχεία είναι απολφτωσ απαραίτθτα για τθν ορκι αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ ςασ κατάςταςθσ
και τθν υποβολι τθσ καταλλθλότερθσ για εςάσ πρόταςθσ λφςθσ ρφκμιςθσ ι οριςτικισ διευκζτθςθσ των οφειλϊν
ςασ.
Εξειδικευμζνα ςτελζχθ τθσ Πειραιϊσ Factoring, κατάλλθλα καταρτιςμζνα, βρίςκονται ςτθ διάκεςι ςασ να ςασ
παρζχουν οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ ωσ προσ τθ ςυμπλιρωςθ των τυποποιθμζνων εντφπων ςε
οποιοδιποτε από τα παραπάνω ειδικά ςθμεία επικοινωνίασ.
Η «Συποποιθμζνθ Κατάςταςθ Οικονομικισ Πλθροφόρθςθσ (ΣYΚΟΠ)» για φυςικά πρόςωπα και
το «Συποποιθμζνο Ζντυπο Τποβολισ Πλθροφόρθςθσ» για επιχειριςεισ είναι διακζςιμα ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Πειραιϊσ Factoring (www.piraeusfactoring.gr)

Αντιμετωπίηετε δυςκολία ςτθν
κατανόθςθ/ςυμπλιρωςθ ;



Πϊσ κα επιςτρζψετε τα αναγκαία
ζγγραφα;

Αναηθτιςτε ςυμβουλζσ ςτα Ειδικά θμεία
Επικοινωνίασ τθσ Εταιρείασ
Απευκυνκείτε ςτουσ αρμόδιουσ ανεξάρτθτουσ
φορείσ (βλ. Ενότθτα «Φορείσ παροχισ
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν» )

τα Ειδικά θμεία Επικοινωνίασ

όςο πιο γριγορα επιςτρζψετε τα ζντυπα ςτθν Πειραιϊσ Factoring,
τόςο πιο γριγορα κα μποροφμε ξεκινιςουμε τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ ςασ κατάςταςθσ
Είναι ςθμαντικό να υποβάλετε ςτθν Πειραιϊσ Factoring ακριβι και επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ
ςασ κατάςταςθσ για τθν ορκότερθ αξιολόγθςι ςασ.
Mόνο ζτςι κα είμαςτε ςε κζςθ να βροφμε μία βιϊςιμθ
λφςθ εντόσ των οικονομικϊν δυνατοτιτων ςασ

Η Πειραιϊσ Factoring μετά τθν παραλαβι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, δφναται, ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςισ
ςασ, να ηθτιςει πρόςκετα οικονομικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ αλλά και να αντλιςει αυτά από άλλεσ νόμιμεσ
πθγζσ με κάκε πρόςφορο νόμιμο μζςο.
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Όςο πιο γριγορα επιςτρζψετε τα ζντυπα ςτθν Πειραιϊσ Factoring,
τόςο πιο γριγορα κα μποροφμε να ξεκινιςουμε τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ ςασ κατάςταςθσ

τάδιο 3:
Αξιολόγηςη οικονομικών ςτοιχείων και ςυνολικήσ οικονομικήσ κατάςταςησ δανειολήπτη
Η Πειραιϊσ Factoring μετά τθν παραλαβι των οικονομικϊν ςασ ςτοιχείων κα προχωριςει ςτθν αξιολόγθςι τουσ
με ςκοπό τθν προςφορότερθ για εςάσ πρόταςθ λφςθσ ρφκμιςθσ ι οριςτικισ διευκζτθςθσ των οφειλϊν ςασ,
αφοφ λάβει υπόψθ το ςφνολο των οφειλϊν ςασ, τθν τρζχουςα οικονομικι ςασ κατάςταςθ και τθ βάςει αυτισ
δυνατότθτα αποπλθρωμισ των δανειακϊν ςασ υποχρεϊςεων και εφόςον είςτε φυςικό πρόςωπο (αφορά μόνο
εγγυθτζσ φυςικά πρόςωπα) τισ «εφλογεσ δαπάνεσ διαβίωςθσ» όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν 1θ Ομάδα δαπανϊν
διαβίωςθσ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ
το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ θ Εταιρεία λαμβάνει υπόψθ τα ακόλουκα:
 Σθν τρζχουςα οικονομικι ςασ κατάςταςθ,
 Σισ ςυνολικζσ οφειλζσ ςασ ζναντι τθσ Εταιρείασ ι και άλλων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων
 Σθν τρζχουςα δυνατότθτα αποπλθρωμισ των οφειλϊν ςασ
 Σο ιςτορικό τθσ οικονομικισ ςασ ςυμπεριφοράσ
 Σθν προβλεπόμενθ ικανότθτα αποπλθρωμισ των οφειλϊν ςασ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ «εφλογεσ δαπάνεσ
διαβίωςθσ» όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν 1θ Ομάδα δαπανϊν διαβίωςθσ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ.
 Συχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ
Αν είςτε επιχείρθςθ αξιολογοφνται επιπροςκζτωσ και ενδεικτικά και τα ακόλουκα ςτοιχεία:
 το υποβαλλόμενο επιχειρθματικό ςχζδιο ι ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ επιχείρθςθσ ι του ομίλου,
 θ ιδία ςυμμετοχι των βαςικϊν μετόχων ςτο χρθματοδοτικό πλάνο του επενδυτικοφ ςχεδίου,
 οι προοπτικζσ ανάπτυξθσ του κλάδου τθσ επιχείρθςθσ,
 οι εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ, οι οποίεσ ςυνθγοροφν υπζρ τθσ εκτίμθςθσ ότι υφίςταται
δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ του ανειλθμμζνου χρζουσ
 οι παράγοντεσ κινδφνου του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, οι ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτθ δυνατότθτα
αποπλθρωμισ και τα πικανά μζτρα αποφυγισ αυτϊν των κινδφνων και των επιπτϊςεϊν τουσ
 ςθμειϊνεται ότι ωσ νομικά πρόςωπα / επιχειριςεισ κεωροφνται και τα φυςικά πρόςωπα ποτ διατθροφν
ςφμβαςθ factoring

Η Πειραιϊσ Factoring κα ςασ παρουςιάςει με το «Συποποιθμζνο Ζγγραφο Πρόταςθσ Λφςεων Ρφκμιςθσ ι
Οριςτικισ Διευκζτθςθσ» ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ, τθν καταλλθλότερθ για εςάσ
λφςθ ρφκμιςθσ/οριςτικισ διευκζτθςθσ των οφειλϊν ςασ εντόσ ευλόγου και γνωςτοποιουμζνου ςε εςάσ
χρονικοφ διαςτιματοσ, το οποίο δεν κα υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ εφόςον είςτε φυςικό πρόςωπο.

τάδιο 4:
Τποβολή κατάλληλησ λφςησ πρόταςησ ρφθμιςησ ή οριςτικήσ διευθζτηςησ οφειλών δανειολήπτη
Η Πειραιϊσ Factoring μπορεί να ςασ προτείνει μία ι και περιςςότερεσ λφςεισ ανάλογα με τα κριτιρια
αξιολόγθςισ ςασ, με περιγραφι των όρων αυτϊν προκειμζνου να επιλζξετε τθν προςφορότερθ.
Εφόςον χρειάηεςτε βοικεια για τθν αξιολόγθςθ των προτεινόμενων λφςεων αρμόδια ςτελζχθ τθσ Πειραιϊσ
Factoring κα ςασ παρζχουν εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ και διευκρινιςεισ. Εφόςον επικυμείτε τθ ςυνδρομι
ανεξάρτθτου φορζα δείτε αναφορά ςελίδασ 7.
Εντόσ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) εργαςίμων θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ πρόταςθσ οφείλετε:
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Α) Να παράςχετε εγγράφωσ τθ ςυναίνεςι ςασ ςτθν προτεινόμενθ λφςθ ρφκμιςθσ
Β) Να κζςετε εγγράφωσ τυχόν αντιπρόταςι ςασ.
Γ) Να δθλϊςετε εγγράφωσ τθν άρνθςι ςασ να ςυναινζςετε ςε κάποια από τισ προτεινόμενεσ λφςεισ.

1. Μελετιςτε προςεκτικά τθν Πρόταςθ Λφςθσ Ρφκμιςθσ/Οριςτικισ Διευκζτθςθσ Βεβαιωκείτε ότι ζχετε
πλιρωσ κατανοιςει τουσ όρουσ τθσ πρόταςθσ αυτισ
2.τθ ςυνζχεια, υπογράψτε και επιςτρζψτε υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ Πρόταςθσ Λφςθσ
Ρφκμιςθσ/Οριςτικισ Διευκζτθςθσ ςτθν Πειραιϊσ Factoring.
3.Αμζςωσ μετά θ Πειραιϊσ Factoring κα προβεί ςε όλεσ τισ ενζργειεσ καλϊντασ ςασ να υπογράψετε όλα
τα απαραίτθτα ςυμβατικά ζγγραφα για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ.

Τπάρχει το ενδεχόμενο θ αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ ςασ κατάςταςθσ να μθν κακιςτά εφικτι τθν εξεφρεςθ
λφςθσ.

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ):
Εφόςον ζχετε ενταχκεί ςτθ ΔΕΚ και ζχει τεκεί ςε εφαρμογι ζνασ από τουσ προςφερόμενουσ τφπουσ ρυκμίςεων, κα
ςυνεχίςουμε να είμαςτε ςε επαφι μαηί ςασ, ϊςτε να είμαςτε ςίγουροι ότι θ ρφκμιςθ που ζχει επιλεγεί παραμζνει θ
κατάλλθλθ για εςάσ.
το ίδιο πλαίςιο και προκειμζνου να διατθρείτε το χαρακτθριςμό του «υνεργάςιμου πελάτθ», αν οι οικονομικζσ
ςασ ςυνκικεσ αλλάξουν, είναι πολφ ςθμαντικό να ζρκετε άμεςα ςε επαφι μαηί μασ για να ςυηθτιςουμε εκ νζου για
τθν οικονομικι κατάςταςι ςασ, ζτςι ϊςτε να είμαςτε ςε κζςθ να αξιολογιςουμε άλλεσ επιλογζσ, οι οποίεσ μπορεί
να είναι οι κατάλλθλεσ για εςάσ
Η Πειραιϊσ Factoring κα είναι πάντα διακζςιμθ να ςασ βοθκιςει και
να ςασ υποςτθρίξει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ

τάδιο 5 ΔΕΚ:
Δικαίωμα υποβολήσ ζνςταςησ δανειολήπτη (αφορά φυςικά πρόςωπα εγγυητζσ ςυμβάςεων factoring)
Μετά τθν παρουςίαςθ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ ρφκμιςθσ ι οριςτικισ διευκζτθςθσ οφειλϊν, ο Κϊδικασ
Δεοντολογίασ ςασ παρζχει το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ ςχετικά με τθν τιρθςθ τθσ Διαδικαςίασ Επίλυςθσ
Κακυςτεριςεων (ΔΕΚ).
Η ζνςταςθ υποβάλλεται εγγράφωσ ςε οποιοδιποτε από θμεία Επικοινωνίασ τθσ Εταιρείασ (εντόσ προκεςμίασ
15 θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ με βεβαίωςθ τθσ Εταιρείασ και αξιολογείται από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ενςτάςεων τθσ Εταιρείασ. Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων κα ςασ γνωςτοποιείται εγγράφωσ εντόσ
προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ. Δικαίωμα προςφυγισ ςτθ διαδικαςία ενςτάςεων
ζχετε μία φορά.
ΚΙΝΔΤΝΟ ΑΠΟΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Α Ω «ΜΗ ΤΝΕΡΓΑΙΜΟΤ ΠΕΛΑΣΗ» (αφορά φυςικά πρόςωπα εγγυθτζσ
ςυμβάςεων factoring)
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Εφόςον είςτε φυςικά πρόςωπο και παρζλκουν από τθν πλευρά ςασ άπρακτεσ οι οριηόμενεσ κατά το τάδιο 2 και
τάδιο 4 τθσ διαδικαςίασ προκεςμίεσ, εντόσ δζκα πζντε (15) εργαςίμων θμερϊν από τθν παρζλευςι τουσ κα
λάβετε από τθν Εταιρεία
προειδοποιθτικι επιςτολι για ηην προοπηική ηοσ ταρακηηριζμού ζας ως μη
«ζσνεργάζιμοσ δανειολήπηη». Ωρ αποηέλεζμα δε ηος αποσαπακηηπιζμού ζαρ πεπιλαμβάνεηαι και ο
κίνδςνορ πλειζηηπιαζμού ηηρ μοναδικήρ ζαρ καηοικίαρ.

Οι ενδεικτικοί προςφερόμενοι από τθν Πειραιϊσ Factoring τφποι ρυκμίςεων είναι οι ακόλουκοι:
1) Σόκοι μόνο («Interest Only»):
Κατά τθ διάρκεια κακοριςμζνθσ βραχυπρόκεςμθσ περιόδου, καταβάλλονται μόνο τόκοι
2) Μειωμζνεσ δόςεισ («Reduced Payment»):
Μειϊνεται το ποςό των τοκοχρεωλυτικϊν δόςεων αποπλθρωμισ (το νζο ποςό δόςθσ ενδζχεται να είναι
μεγαλφτερο ι μικρότερο από το ποςό δόςθσ το οποίο κα αντιςτοιχοφςε ςε ρφκμιςθ μόνο τόκων) για
κακοριςμζνθ βραχυπρόκεςμθ περίοδο
3) Περίοδοσ χάριτοσ («Grace Period»):
παρζχει ςτο δανειολιπτθ τθ δυνατότθτα προκακοριςμζνθσ περιόδου αναςτολισ πλθρωμϊν
4) Αναβολι Πλθρωμισ Δόςθσ/Δόςεων («Skip Payment(s)»):
παρζχεται, ςυμβατικά, θ δυνατότθτα ςτο δανειολιπτθ να μεταφζρει χρονικά μία δόςθ του δανείου
5) Σακτοποίθςθ Κακυςτεροφμενου Τπολοίπου («Arrears Settlement»):
τακτοποίθςθ του λθξιπρόκεςμου υπολοίπου, ςυνικωσ μζςω ςυμφωνίασ ρευςτοποίθςθσ περιουςιακϊν
ςτοιχείων και διατιρθςθ τθσ απαίτθςθσ για το άλθκτο υπόλοιπο
6) Κεφαλαιοποίθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν («Arrears Capitalization»):
Η κεφαλαιοποίθςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν και αναπροςαρμογι του προγράμματοσ αποπλθρωμισ του
οφειλόμενου υπολοίπου
7) Μόνιμθ μείωςθ του επιτοκίου ι του ςυμβατικοφ περικωρίου («Interest Rate Reduction»):
Μόνιμθ μείωςθ του επιτοκίου ι του επιτοκιακοφ περικωρίου
8) Αλλαγι Σφπου Επιτοκίου («Interest Rate Type Change»):
Αλλαγι του τφπου επιτοκίου, από κυμαινόμενο ςε ςτακερό ι αντίςτροφα
9) Παράταςθ τθσ διάρκειασ («Loan Term Extension»):
Παράταςθ τθσ διάρκειασ αποπλθρωμισ του δανείου (δθλαδι τθσ θμερομθνίασ τθσ τελευταίασ ςυμβατικισ
καταβολισ δόςθσ του δανείου)
10) Διαχωριςμόσ τθσ χοριγθςθσ («Split Balance»):
Η Εταιρεία ςυμφωνεί να διαχωρίςει ζνα πχ. ενυπόκθκο δάνειο δανειολιπτθ ςε δφο τμιματα (“tranches”):
α) ζνα ενυπόκθκο δάνειο, το οποίο ο δανειολιπτθσ εκτιμάται ότι μπορεί να αποπλθρϊνει, με βάςθ τθν
υφιςτάμενθ και τθν εκτιμϊμενθ μελλοντικι ικανότθτα αποπλθρωμισ αυτοφ, και
β) ςτο υπόλοιπο τμιμα του αρχικοφ δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενζςτερα, με ρευςτοποίθςθ
περιουςίασ ι άλλου είδουσ διευκζτθςθ, θ οποία ςυμφωνείται εξ αρχισ από τα δυο μζρθ
11) Μερικι διαγραφι χρεϊν («Partial Debt Forgiveness/Write Down»):
Αυτι θ επιλογι προβλζπει τθν οριςτικι διαγραφι μζρουσ τθσ ςυνολικισ απαίτθςθσ τθσ Εταιρείασ, ϊςτε να
διαμορφωκεί ςε φψοσ, που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπθρετθκεί ομαλά
12) Πρόςκετθ εξαςφάλιςθ («Additional Collateralization»):
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Όταν λαμβάνονται πρόςκετεσ εξαςφαλίςεισ από το δανειολιπτθ, ςτο πλαίςιο μιασ ευρφτερθσ, ευνοϊκότερθσ
για τον δανειολιπτθ, ρφκμιςθσ.

Επεξήγηζη όπων/εννοιών
Δάνειο

Κάκε μορφι οφειλισ από πιςτοδοτιςεισ που χοριγθςε θ Πειραιϊσ Factoring που εφαρμόηει τον Κϊδικα
Δεοντολογίασ του Ν.4224/2013
Σσνεργάζιμος δανειολήπηης

Ζνασ δανειολιπτθσ, ςτο παραπάνω πλαίςιο ςυνεργαςίασ του με τθν Πειραιϊσ Factoring, χαρακτθρίηεται ωσ
«υνεργάςιμοσ» όταν τθρεί τισ ακόλουκεσ γενικζσ αρχζσ ςυμπεριφοράσ ωσ προσ τθν Πειραιϊσ Factoring και
ειδικότερα:
 Παρζχει πλιρθ και επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςτθν Πειραιϊσ Factoring [αρικμοφσ ςτακεροφ, κινθτοφ
τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπίασ (fax), θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email), διεφκυνςθ κατοικίασ και εργαςίασ],
 Μεριμνά για τον οριςμό ςυγγενικοφ ι φιλικοφ προςϊπου, ωσ αντικλιτου επικοινωνίασ για κάκε περίπτωςθ που ο ίδιοσ
δεν είναι διακζςιμοσ,
 Είναι διακζςιμοσ ςε επικοινωνία με τθν Πειραιϊσ Factoring ι με όποιον ενεργεί νομίμωσ για λογαριαςμό τθσ και
ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και ςαφινεια ςε κλιςεισ και επιςτολζσ [εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν+,
 Γνωςτοποιεί ςτθν Πειραιϊσ Factoring με ειλικρίνεια πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τρζχουςα οικονομικι του κατάςταςθ ι
ςχετικά με τθ μεταβολι τθσ οικονομικισ του κατάςταςθσ (εντόσ 15 εργαςίμων θμερϊν από τθν θμζρα μεταβολισ τθσ
οικονομικισ του κατάςταςθσ) ι εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα που κα ηθτθκοφν ανάλογεσ
πλθροφορίεσ από τθν Εταιρεία ι όποιον ενεργεί νομίμωσ για λογαριαςμό τθσ,
 Προβαίνει αυτοπροςϊπωσ ι δια του αντικλιτου του, ςε πλιρθ και ειλικρινι γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν προσ τθν
Πειραιϊσ Factoring ι όποιον ενεργεί για λογαριαςμό του, οι οποίεσ πλθροφορίεσ κα ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν
μελλοντικι οικονομικι του κατάςταςθ, εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα που κα περιζλκουν ςε
γνϊςθ του *π.χ. πλιρωςθ προχποκζςεων λιψθσ επιδόματοσ, εμφάνιςθ νζων περιουςιακϊν ςτοιχείων που κα
περιζλκουν ςτθν κυριότθτά του (κλθρονομιά κ.λπ.), απϊλεια κυριότθτασ περιουςιακϊν ςτοιχείων, ανακοινϊςεισ
απόλυςθσ, καταγγελίεσ μιςκϊςεων, εξαγορά αςφαλιςτικϊν προϊόντων, κζρδθ οποιαςδιποτε μορφισ κ.λπ.+ και
 υναινεί ςε διερεφνθςθ εναλλακτικισ πρόταςθσ αναδιάρκρωςθσ με τθν Πειραιϊσ Factoring ι όποιον ενεργεί νομίμωσ
για λογαριαςμό τθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ Ν. 4224/2014»
Ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ από τθν απόδοςθ του χαρακτθριςμοφ ωσ «Μθ ςυνεργάςιμου δανειολιπτθ»;
Ωσ «Μθ ςυνεργάςιμοσ», χαρακτθρίηεται ο δανειολιπτθσ που δεν ανταποκρίνεται ςε όλεσ τισ ανωτζρω
υποχρεϊςεισ του, με τισ ακόλουκεσ ςυνζπειεσ:
 Δυνατότθτα καταγγελίασ τθσ χρθματοδοτικισ του ςφμβαςθσ
 Δυνατότθτα ζναρξθσ ενεργειϊν αναγκαςτικισ είςπραξθσ τθσ απαίτθςθσ (λ.χ. επιβολι κατάςχεςθσ και
πλειςτθριαςμόσ επί τθσ μοναδικισ κατοικίασ του δανειολιπτθ ι/και εγγυθτι)
 Επιβάρυνςθ οφειλισ με τόκουσ υπερθμερίασ και δικαςτικζσ δαπάνεσ.

Εφλογεσ δαπάνεσ διαβίωςθσ
Ο υπολογιςμόσ των εφλογων δαπανϊν διαβίωςθσ ςτθρίηεται ςτα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Οικογενειακϊν Προχπολογιςμϊν
(ΕΟΠ) που διενεργείται κάκε χρόνο από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Τπθρεςία. Η αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των
θ
δανειολθπτϊν ςτο πλαίςιο τθσ ΔΕΚ γίνεται λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν 1 ομάδα δαπανϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν
ΕΛ.ΣΑΣ. (www.statistics.gr)

Φορείσ Παροχήσ υμβουλευτικών Τπηρεςιών
 υνήγοροσ του Καταναλωτή
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Λ.Αλεξάνδρασ 144, 114 71, Ακινα
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Ώρεσ υποδοχισ & εξυπθρζτθςθσ κοινοφ: 09:00 - 15:00
Σθλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax.: 210 6460414
E-mail:
grammateia@synigoroskatanaloti.gr (Κεντρικι Γραμματεία υνθγόρου του Καταναλωτι)
Internet site: www.synigoroskatanaloti.gr
 Κατάλογοσ Καταναλωτικών Ενώςεων που είναι καταχωρημζνεσ ςτο ςυγκεντρωτικό μητρώο τησ Διεφθυνςησ Πολιτικήσ
Καταναλωτή τησ Γενικήσ Γραμματείασ Καταναλωτή
Internet site: http://www.efpolis.gr

Χρήςιμεσ Επαφζσ/φνδεςμοι
 Εταιρεία τησ Ελλάδοσ (ΣτΕ)
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Ελευκερίου Βενιηζλου 21, T.K. 102 50 - Ακινα
Ωράριο υναλλαγών (είςοδοσ από ταδίου 14):
Δευτζρα - Πζμπτθ: 08.00-14.30 &
Παραςκευι: 08.00-14.00
Σθλεφωνικό Κζντρο: (210) 320 1111
Telefax:
(210) 323 2239, (210) 323 2816
Eπικοινωνία
Internet site:
www.bankofgreece.gr
 Ελληνική τατιςτική Αρχή (ΕΛ.ΣΑΣ.)
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Πειραιϊσ 46 και Επονιτϊν, 185 10 Πειραιάσ
Σθλεφωνικό Κζντρο: 213 135 2000
Internet site:
www.statistics.gr

