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Ενημερωτικό  Φυλλάδιο  προς  Δανειολήπτες 

(Φυσικά Πρόσωπα)  με  οικονομικές  δυσχέρειες 

όπως προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 όπως ισχύει 
 
 

1. Βασικές έννοιες και ορισμοί 

 
Δάνειο Νοείται κάθε οφειλή που απορρέει από πιστοδότηση οποιασδήποτε µορφής έναντι ιδρύµατος 

που εφαρµόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

Συνεργάσιµος 
Δανειολήπτης 

Ορίζεται ως ο Δανειολήπτης ο οποίος έναντι των δανειστών του: 
• παρέχει πλήρη και επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές και προβαίνει σε 
ορισµό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση 
που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιµος 

• είναι διαθέσιµος σε επικοινωνία µε τον δανειστή 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 το δανειστή, αναφορικά 
µε την τρέχουσα οικονοµική του κατάσταση, εντός 15 εργασίµων ηµερών από την ηµέρα 
µεταβολής της ή εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που θα ζητηθούν ανάλογες 
πληροφορίες από το δανειστή 

• προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, οι οποίες 
θα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην µελλοντική οικονοµική του κατάσταση, εντός 15 
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του 

• συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης µε το δανειστή, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Δεοντολογίας. 

Μη Συνεργάσιµος 
Δανειολήπτης 

Κάθε Δανειολήπτης που δεν εµπίπτει στον ανωτέρω ορισµό του Συνεργάσιµου Δανειολήπτη. 

Λύση Ρύθµισης 
Νοείται η τροποποίηση της σύµβασης µε νέους όρους εξυπηρέτησης της οφειλής ως αποτέλεσµα 
των δυσχερειών που αντιµετωπίζει ο Δανειολήπτης στο πλαίσιο της οποίας δεν αποκλείεται και 
αναδιαπραγµάτευση της συνολικής οφειλής. 

Λύση Οριστικής 
Διευθέτησης 

Νοείται η συµφωνία ιδρύµατος και δανειολήπτη κατόπιν διερεύνησης και αποκλεισµού λύσης 
ρύθµισης, για την οριστική εξόφληση των οφειλών µε όρους, που µπορεί να περιλαµβάνουν 
µεταβολή της κυριότητας των εξασφαλίσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη, 
µε τη συναίνεσή του. 

Εύλογες Δαπάνες 
Διαβίωσης 

Αποτελεί έναν αντικειµενικό τρόπο προσδιορισµού  των  δαπανών  που απαιτούνται για την 
κάλυψη των βασικών αναγκών των νοικοκυριών (στις οποίες περιλαµβάνονται δαπάνες 
διατροφής και µη αλκοολούχων ποτών, ένδυσης και υπόδησης, λειτουργίας κατοικίας, 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων, χρήσης αστικών και υπεραστικών µέσων 
µαζικής µεταφοράς, επισκευή και τη συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης, 
συνήθους οικιακής κατανάλωσης, υπηρεσιών ατοµικής υγιεινής και φροντίδας, υπηρεσιών 
ενηµέρωσης και µόρφωσης, ταχυδροµικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας, 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, λοιπών οικονοµικών υπηρεσιών) ο 
οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα κοινά αποδεκτό σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση 
της δυνατότητας εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων του Δανειολήπτη, σύµφωνα µε την 
τρέχουσα οικονοµική του κατάσταση. 
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2. Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων και Επικοινωνία 

 
Στάδιο 1 • Οφειλή σε καθυστέρηση άνω των 60 ηµερολογιακών ηµερών: Το ίδρυµα προωθεί µε 

συστηµένη αλληλογραφία την υποχρεωτική έγχαρτη Τυποποιηµένη Ειδοποίηση εντός των 
επόµενων 30 ηµερολογιακών ηµερών εσωκλείοντας το ‘Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς 
Δανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες’ και την ‘Τυποποιηµένη Οικονοµική Κατάσταση’. 

• Σε περίπτωση νέας καθυστέρησης για το ίδιο δάνειο πραγµατοποιείται επανάληψη της 
ανωτέρω επικοινωνίας µόνο αν έχει παρέλθει ένα έτος από την τελευταία αποστολή της. 

• Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας των 15 εργάσιµων ηµερών χωρίς ανταπόκριση εκ 
µέρους του οφειλέτη: Το ίδρυµα προωθεί µε συστηµένη αλληλογραφία την υποχρεωτική 
Τυποποιηµένη Προειδοποιητική Επιστολή εντός των επόµενων 30 ηµερολογιακών ηµερών. 

• Σε περίπτωση παρέλευσης της γνωστοποιηθείσας, µέσω της Τυποποιηµένης 
Προειδοποιητικής Επιστολής, προθεσµίας χωρίς ανταπόκριση εκ µέρους του οφειλέτη: Το 
ίδρυµα προωθεί εντός των επόµενων 15 ηµερολογιακών ηµερών µε συστηµένη αλληλογραφία 
την υποχρεωτική έγχαρτη ενηµέρωση σχετικά µε την ένταξή του σε καθεστώς Μη 
Συνεργάσιµου Δανειολήπτη. 

Επικοινωνία 

Στάδιο 2 Κατά το Στάδιο 2, το ίδρυµα παραλαµβάνει τόσο την µε πλήρη ειλικρίνεια συµπληρωµένη 
Τυποποιηµένη Οικονοµική Κατάσταση όσο και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά αυτής, εντός των 
εποµένων 15 ηµερολογιακών ηµερών. Αίτηση  

Στάδιο 3 Κατά το Στάδιο 3 αξιολογούνται τόσο τα υποβληθέντα εκ µέρους του οφειλέτη οικονοµικά και 
λοιπά στοιχεία και συνοδευτικά δικαιολογητικά, όσο και κάθε άλλη διαθέσιµη σχετική 
πληροφόρηση ώστε να εκτιµηθεί κατά το δυνατόν πιο αντικειµενικά τόσο η οικονοµική 
κατάσταση του δανειολήπτη και το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών, όσο και η τρέχουσα 
ικανότητα αποπληρωµής, το ιστορικό οικονοµικής συµπεριφοράς αλλά και η προβλεπόµενη 
ικανότητα αποπληρωµής λαµβάνοντας υπόψη τις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης αλλά και άλλους 
παράγοντες επαγγελµατικού, οικογενειακού και κοινωνικού προφίλ. 

Αξιολόγηση 

Στάδιο 4 • Βάσει της αξιολόγησης του προηγούµενου Σταδίου 3, προτείνονται στον οφειλέτη µια ή 
περισσότερες πιθανές εναλλακτικές Λύσεις Ρύθµισης ή/και Οριστικής Διευθέτησης µέσω του 
«Τυποποιηµένου Εγγράφου Πρότασης Λύσεων Ρύθµισης/Οριστικής Διευθέτησης», εντός 4 
µηνών από την παραλαβή της Τυποποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης του Σταδίου 2. 

• Εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του «Τυποποιηµένου Εγγράφου Πρότασης 
Λύσεων Ρύθµισης/Οριστικής Διευθέτησης» ο οφειλέτης είτε: 
- παρέχει τη συναίνεσή του στην προτεινόµενη ή σε µία από τις προτεινόµενες εναλλακτικές 
Λύσεις Ρύθµισης ή/και Οριστικής Διευθέτησης 

- αντιπροτείνει γραπτώς ζητώντας αν το επιθυµεί τη διαµεσολάβηση τρίτου φορέα της 
επιλογής του 

- δηλώνει γραπτώς ότι αρνείται να συναινέσει σε οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση. 
• Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης από τον δανειολήπτη, το ίδρυµα προβαίνει σε 
αξιολόγηση της εν λόγω αντιπρότασης και, εντός 2 µηνών από την παραλαβή της: 
- είτε συναινεί µε την εν λόγω αντιπρόταση 
- είτε την απορρίπτει εγγράφως δηλώνοντας ότι παραµένει ενεργή η αρχική πρόταση, µε τη 
βασική σχετική τεκµηρίωση 

- είτε υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική. 

Πρόταση 
 

Αντιπρόταση 

Στάδιο 5 Κατά το Στάδιο 5, οφειλέτης ο οποίος έχει τεθεί σε καθεστώς Μη Συνεργάσιµου Δανειολήπτη, 
µε βάση τους ανωτέρω ορισµούς και των όσων προβλέπονται στα προηγούµενα Στάδια, δύναται, 
µε κατάθεση σχετικού Τυποποιηµένου Εγγράφου Ενστάσεων, να προσφύγει στην Επιτροπή 
Εξέτασης Ενστάσεων του ιδρύµατος (βλ. κατωτέρω σηµείο 6. Διαδικασία Εξέτασης 
Ενστάσεων). 

Ένσταση 

 
Διευκρινίσεις επί της ανωτέρω διαδικασίας παρέχονται µέσω των Ειδικών Σηµείων Επικοινωνίας (βλ. κατωτέρω σηµείο 7), 

καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα www.credit-m.gr 
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3. Συνοπτική Περιγραφή Πιθανών Λύσεων Ρύθμισης/Οριστικής Διευθέτησης 

 
Π ι θ α ν έ ς   Π ρ ο τ ε ι ν ό µ ε ν ε ς   Λ ύ σ ε ι ς   Ρ ύ θ µ ι σ η ς 

1. Μειωµένες 
δόσεις 

Παρέχεται η διευκόλυνση για µείωση του ύψους των µηνιαίων καταβολών έναντι των συµβατικών 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων (το νέο ποσό δόσης ενδέχεται να είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο από το 
ποσό δόσης το οποίο θα αντιστοιχούσε σε ρύθµιση µόνο των τόκων) για καθορισµένη 
βραχυπρόθεσµη περίοδο. 

2. Αναβολή 
Πληρωµής 
Δόσης/Δόσεων 

Παρέχεται, η δυνατότητα στο δανειολήπτη να µεταφέρει χρονικά µία ή/και περισσότερες 
δόση/δόσεις του χρηµατοπιστωτικού του προϊόντος, χωρίς περεταίρω δυσµενείς συνέπειες στην 
κατάσταση του λογαριασµού του. 

3. Μείωση 
επιτοκίου 

Παρέχεται η δυνατότητα µόνιµης ή προσωρινής ολικής µείωσης συµβατικού ή/και υπερήµερου 
επιτοκίου κατά περίπτωση. 

Π ι θ α ν έ ς  Π ρ ο τ ε ι ν ό µ ε ν ε ς   Λ ύ σ ε ι ς   Ο ρ ι σ τ ι κ ή ς   Δ ι ε υ θ έ τ η σ η ς 
1. Μερική 

Διαγραφή 
Χρέους 

Προβλέπεται η οριστική διαγραφή µέρους της συνολικής απαίτησης του ιδρύµατος, ώστε να 
διαµορφωθεί σε ύψος, που εκτιµάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί/αποπληρωθεί οµαλά είτε 
σε δόσεις είτε εφάπαξ. 

 
4. Προσωπικά Δεδομένα 

 

Διαβίβαση 

Φορείς στους οποίους ενδέχεται να µεταβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε ληξιπρόθεσµες 
οφειλές, αποτελούν εκτός της συνεργαζόµενης Εταιρείας υπηρεσιών επικοινωνίας First Data 
Hellas και των κατωτέρω δικηγορικών γραφείων : 

• ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,  Διεύθυνση : Κοραή 3, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, Τηλ : 211 – 
1044300 ,  Fax : 210 – 2119988, e-mail : info@credit-m.gr  

• ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , Διεύθυνση: Κόνιαρη 45 ,  Τ.Κ. 11471 
Αθήνα  , Τηλ :218 - 2181428- ,  Fax : 218 - 2181429, e-mail :  info@stavropoulou-law.gr 
 

 
Τήρηση Αρχείου Η ελάχιστη χρονική περίοδος τήρησης στοιχείων προβλέπεται για 6 έτη από την παραλαβή τους. 
Δικαιώµατα 
Υποκειµένων 

Κάθε υποκείµενο δεδοµένων διατηρεί τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, 
όπως αυτά προβλέπονται από τα Άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997, όπως αυτός ισχύει. 

 
5. Ενδεικτική Γνωστοποίηση Φορέων Συμβουλευτικής Συνδρομής και Εξωδικαστικής 

Διαμεσολάβησης 

 
Συνήγορος του 
Καταναλωτή 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 114 71, Αθήνα, Τηλ.: 210-64 60 862, 210-64 60 
814, 210-64 60 612, 210-64 60 734, 210-64 60 458, Fax.: 210-64 60 414, e-mail: 
grammateia@synigoroskatanaloti.gr 

Διαπιστευµένοι 
Διαµεσολαβητές 

Μητρώο Διαπιστευµένων Διαµεσολαβητών του Άρθρου 7 του Ν.3898/2010 προσβάσιµο στον 
ιστοχώρο 
http://www.diamesolavisi.gov.gr/sites/default/files/pinakas_diapisteumenwn_diamesolavitwn.pdf 
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6. Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων 

 

Ένσταση 

Δικαίωµα ένστασης επί της κατάταξης σε καθεστώς Μη Συνεργάσιµου Δανειολήπτη µέσω 
κατάθεσης σχετικού «Τυποποιηµένου Εγγράφου Ενστάσεων» και προσκόµιση τυχόν 
επικαροποιηµένων συνοδευτικών δικαιολογητικών. Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας όπως 
αυτός ισχύει, η δυνατότητα προσφυγής στη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων παρέχεται 
υποχρεωτικά µόνο µια φορά µετά από κάθε εφαρµογή της Διαδικασίας Επίλυσης 
Καθυστερήσεων. 

Εξέταση 
Ειδική τριµελής Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων επιλαµβάνεται της ένστασης και βάσει των 
διαθέσιµων πληροφοριών και δεδοµένων αποφαίνεται επ’ αυτής µε έγγραφη και δεόντως 
αιτιολογηµένη απόφαση. 

Απάντηση 
Προωθείται µέσω συστηµένης αλληλογραφίας η ανωτέρω απόφαση µαζί µε σχετική ενηµέρωση 
επί ενδεχόµενων επόµενων ενεργειών, το αργότερο εντός 3 µηνών από την κατάθεση της 
ένστασης. 

  
7. Σημαντική Ενημέρωση 

 

Αναγκαιότητα 
Συνεργασίας 
 
Ενδεχόµενες 
Επιπτώσεις µη 
συνεργασίας 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι η επιτυχής κατάληξη στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας 
προϋποθέτει πνεύµα αµοιβαίας δέσµευσης µε στόχο την ενίσχυση του κλίµατος εµπιστοσύνης 
µέσω της έγκαιρης και ειλικρινούς ανταλλαγής αναγκαίας πληροφόρησης. 
• Σε περίπτωση επίδειξης πνεύµατος µη συνεργασίας και επακόλουθης ένταξης σε καθεστώς 
Μη Συνεργάσιµου Δανειολήπτη, σύµφωνα τόσο µε τους ανωτέρω ορισµούς όσο και µε την 
ανωτέρω Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, υφίσταται σοβαρός κίνδυνος αποκλεισµού 
του Μη Συνεργάσιµου Δανειολήπτη από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νοµοθεσίας (π.χ. 
Ν.3869/2010) ή/και άλλων πλεονεκτηµάτων των οποίων ο δανειολήπτης µπορεί να τύχει αν 
συνεργαστεί για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης (π.χ. αποχή του ιδρύµατος από περαιτέρω 
δικαστικές ενέργειες διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης). 

• Επιπλέον, διατηρείται το δικαίωµα ενεργοποίησης νοµικής/δικαστικής διαδικασίας, ενώ ο 
Δανειολήπτης εξακολουθεί να παραµένει υπόχρεος για οποιοδήποτε τυχόν ανεξόφλητο 
υπόλοιπο το οποίο συνεχίζει να εκτοκίζεται βάσει των αρχικώς συµφωνηθέντων όρων της 
σύµβασης και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Πολλαπλές οφειλές 
στο ίδιο ίδρυµα 

Σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιµο ή ο οφειλέτης αιτηθεί προς τούτο, υπάρχει η δυνατότητα 
εξέτασης ενιαίας λύσης ρύθµισης για όλες τις οφειλές ανεξαρτήτως προέλευσης και τύπου 
σύµβασης του χρηµατοδοτικού προϊόντος.  

Ειδικά Σηµεία 
Επικοινωνίας 

Τηλεφωνική Γραµµή Ενηµέρωσης σχετικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας: 210- 6244620 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση σχετικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας: codeinfo@credit-m.gr 

Εγγυητής Για τους σκοπούς του Κώδικα, κάθε διάταξη εφαρµοστέα επί οφειλέτη υπό καθεστώς 
καθυστέρησης άνω των 60 ηµερών, νοείται ότι εφαρµόζεται και επί του ενεχόµενου ως εγγυητή. 

Αναζήτηση 
Πρόσθετων Στοιχείων 

Η Credit M δικαιούται να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες από άλλες πηγές 
συλλογής επαρκούς, πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης πλην του δανειολήπτη, σχετικά µε τα 
οικονοµικά δεδοµένα αυτού, προκειµένου να αξιολογεί την καταλληλότητα εναλλακτικών 
λύσεων ρύθµισης/οριστικής διευθέτησης, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της 
κείµενης νοµοθεσίας. 

Δήλωση Αποποίησης 
Ευθύνης 

Η αξιολόγηση αιτήσεων στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας, δεν διασφαλίζει την εκ των 
προτέρων επιτυχή ολοκλήρωση και συµφωνία επί των πιθανών προτεινόµενων Λύσεων 
Ρύθµισης/Οριστικής Διευθέτησης. 

 


