ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί από τη Citibank Europe Plc, Κατάστημα Ελλάδας (η
«Citibank Ελλάδας»), στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. Ο Κώδικας
Δεοντολογίας σκοπό του έχει την εισαγωγή γενικών αρχών συμπεριφοράς, ώστε να
θεμελιωθεί σχέση εμπιστοσύνης και της καλύτερης δυνατής συνεργασίας και ανταλλαγής
πληροφόρησης μεταξύ της τράπεζας και των δανειοληπτών.

Α. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.)
 Η ΔΕΚ αφορά σε δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες.
 Στη ΔΕΚ υπάγονται οφειλές από δάνεια και πιστώσεις που έχει χορηγήσει η Τράπεζα,
συμπεριλαμβανομένων οφειλών από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.
 Η ΔΕΚ εφαρμόζεται εξίσου στους δανειολήπτες και στους εγγυητές. Για το λόγο αυτό,
κάθε αναφορά σε «δανειολήπτη» στα πλαίσια της ΔΕΚ περιλαμβάνει και τους τυχόν
εγγυητές.
 Η ΔΕΚ δεν εφαρμόζεται σε δανειολήπτες που τελούν σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Η ΔΕΚ απαρτίζεται από τα ακόλουθα στάδια:





Στάδιο Πρώτο: Επικοινωνία με το Δανειολήπτη
Στάδιο Δεύτερο: Συγκέντρωση Οικονομικών και άλλων Πληροφοριών
Στάδιο Τρίτο: Αξιολόγηση Οικονομικών Στοιχείων
Στάδιο Τέταρτο: Πρόταση Κατάλληλων Λύσεων στο Δανειολήπτη

Σημειώνεται ότι η ΔΕΚ μπορεί να ενεργοποιηθεί και με πρωτοβουλία του δανειολήπτη,
εφόσον ζητήσει εγγράφως να ενταχθεί στο Δεύτερο Στάδιο.

I.

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

 Έγγραφη και τηλεφωνική επικοινωνία με το δανειολήπτη με σκοπό την εξεύρεση
κατάλληλης λύσης και την ενημέρωση του δανειολήπτη για τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
 Υποχρεωτική ενημέρωση σε περίπτωση υπερημερίας τουλάχιστον 30 ημερών.
 Ο δανειολήπτης θα πρέπει να ανταποκριθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την
παραπάνω υποχρεωτική ενημέρωση, προκειμένου να μην χαρακτηρισθεί ως «μη
συνεργάσιμος».

ΙΙ.

ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 Προσκόμιση στη Citibank Ελλάδος εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας των
οικονομικών πληροφοριών και δικαιολογητικών αναφορικά με την τρέχουσα
οικονομική κατάσταση δανειολήπτη και όλων των τυχόν συνοφειλετών και εγγυητών.
 Οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά απαριθμούνται στο έντυπο «Οικονομικής
Πληροφόρησης Νομικών Προσώπων».
 Η Citibank Ελλάδος έχει το δικαίωμα να συγκεντρώσει στοιχεία ή/και πληροφορίες για
την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και από άλλες πηγές (π.χ. τα διατραπεζικά
αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.), τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

ΙΙΙ. ΣΤΑΔΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 Αξιολόγηση από τη Citibank Ελλάδας της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του
δανειολήπτη, προκειμένου να προτείνει πιθανές κατάλληλες λύσεις.
 Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης:
-

Συναλλακτική συμπεριφορά του δανειολήπτη
Ιστορικό συναλλακτικής σχέσης δανειολήπτη με τη Citibank Ελλάδος και ευρύτερα
τον Όμιλο Citibank
Συνολικό ύψος και φύση των οφειλών του δανειολήπτη, συμπεριλαμβανομένων
των οφειλών προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα
Την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών του δανειολήπτη
Προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών του δανειολήπτη
Το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης του
δανειολήπτη
Τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της επιχείρησης του δανειολήπτη,
Την αποτίμηση υφιστάμενων εξασφαλίσεων, καθώς και πρόσθετων εξασφαλίσεων
που μπορεί να διαθέσει ο δανειολήπτης.

IV. ΣΤΑΔΙΟ 4: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΛΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Citibank Ελλάδας προτείνει στο δανειολήπτη
μία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης, που
κρίνονται ως οι πλέον κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
 Ο δανειολήπτης οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών να
γνωστοποιήσει εγγράφως στη Citibank Ελλάδος τη συναίνεσή του σε μία από τις
προτεινόμενες λύσεις ή την αντιπρότασή του ή την άρνησή του σε οποιαδήποτε
πρόταση.
 Η μη ανταπόκριση σας εντός της παραπάνω προθεσμίας ή η άρνησή σας συνεπάγεται
το χαρακτηρισμό του δανειολήπτη από τη Citibank Ελλάδας ως «μη συνεργάσιμου
δανειολήπτη», με αποτέλεσμα την άμεση άσκηση από τη Citibank Ελλάδας των
δικαιωμάτων της από την υπερημερία του δανειολήπτη και την εκ μέρους της
διεκδίκηση της ικανοποίησης των απαιτήσεών της.

Β. ΤΥΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενδεικτικά, οι διάφοροι τύποι ρύθμισης που μπορεί να προταθούν από τη Citibank Ελλάδας
μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
 Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις (καταβολή μόνο τόκων, μειωμένες δόσεις, περίοδος
χάριτος κ.α.):
Tύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη από πέντε (5) χρόνια σύμφωνα με τους οποίους
συμφωνείται νέο πρόγραμμα αποπληρωμής του υπολοίπου της οφειλής μετά τη λήξη
της βραχυπρόθεσμης περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη μελλοντική
ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη. Επιλέγονται συνήθως σε περιπτώσεις
προσωρινών δυσκολιών αποπληρωμής.
 Μακροπρόθεσμες Ρυθμίσεις (μείωση επιτοκίου, παράταση διάρκειας, διαχωρισμός
χορήγησης, μερική διαγραφή, παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων κ.α.):
τύποι ρύθμισης που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια και στοχεύουν
στη μείωση της δόσης της οφειλής και ενδεχόμενα σε αύξηση αριθμού δόσεων οφειλής
και παράταση χρόνου αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη μελλοντική
ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη.
 Οριστική Διευθέτηση (ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, παράδοση ενυπόθηκου
ακινήτου κ.α.):
τύπος διευθέτησης που προβλέπει μεταβολή ή τερματισμό της συμβατικής σχέσης
μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη, στοχεύει στην οριστική τακτοποίηση της
απαίτησης και μπορεί να περιλαμβάνει παράδοση εμπράγματης εξασφάλισης στην
τράπεζα ή ρευστοποίηση εξασφάλισης για κάλυψη της απαίτησης.

Γ. ΕΝΝΟΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ»:
 Ένας δανειολήπτης θεωρείται συνεργάσιμος όταν:
(i) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στην Τράπεζα ή όποιον
ενεργεί νόμιμα για λογαριασμό της και εάν εκείνος δεν είναι διαθέσιμος προβαίνει σε
ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου,
(ii) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με την Τράπεζα ή με όποιον ενεργεί νόμιμα για
λογαριασμό της και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και
επιστολές της Τράπεζας ή όποιου ενεργεί νόμιμα για λογαριασμό της, αυτοπροσώπως ή
μέσω του αντικλήτου του μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες,
(iii) προβαίνει, αυτοπροσώπως ή μέσω του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή
γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Τράπεζα ή όποιου ενεργεί νόμιμα για
λογαριασμό της, σχετικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση μέσα σε 15
εργάσιμες ημέρες από την ημέρα μεταβολής της ή από την ημέρα που θα ζητηθούν οι
ανάλογες πληροφορίες από την Τράπεζα ή από όποιον ενεργεί νόμιμα για λογαριασμό
της,

(iv) προβαίνει, αυτοπροσώπως ή μέσω του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή
γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Τράπεζα ή όποιου ενεργεί νόμιμα για
λογαριασμό της που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του
κατάσταση μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έλαβε γνώση των
πληροφοριών αυτών, και
(v) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα ή
όποιον ενεργεί νόμιμα για λογαριασμό της.
 Εφόσον ένας δανειολήπτης χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος, η Citibank Ελλάδας θα
προβεί στην άσκηση των δικαιωμάτων της από την υπερημερία και στη διεκδίκηση της
ικανοποίησης των απαιτήσεών της, προβαίνοντας σε κάθε σχετική εξώδικη και
δικαστική ενέργεια (ενδεικτικά, ρευστοποίηση εξασφαλίσεων, έκδοση διαταγής
πληρωμής, εκκίνηση αναγκαστικής εκτέλεσης κλπ.) και ο δανειολήπτης θα παραμείνει
υπόχρεος για τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής του που θα συνεχιστεί να
εκτοκίζεται με επιτόκιο υπερήμερης οφειλής.

Δ. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η Citibank Ελλάδας διαβιβάζει στοιχεία αναφορικά με τις οφειλές σας στο διατραπεζικό
αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ε. ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CITIBANK ΕΛΛΑΔΑΣ
Για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 ο δανειολήπτης μπορεί να
απευθύνεται εναλλακτικά:




Στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.
4224/2013 της Citibank Ελλάδος: Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών, Όθωνος 8, 1ος όροφος,
105 57 Αθήνα, τηλ. 210-3292292, αρμόδιος κ. Χ.Ηλιόπουλος
Στον Υπεύθυνο του Λογαριασμού της Εταιρείας του (Relationship Manager).

ΣΤ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ο δανειολήπτης μπορεί να απευθύνεται για την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης
στους ανεξάρτητους φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 4224/2013, όπως αυτοί εκάστοτε
ορίζονται. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο
http://www.hba.gr/)
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν. 4224/2013 γίνεται αναφορά στον Συνήγορο
του Καταναλωτή ως αρμόδιου φορέα για την διαμεσολάβηση μεταξύ δανειστών και
οφειλετών, αναφορικά με θέματα που άπτονται του Κώδικα δεοντολογίας Τραπεζών
(Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, ΤΚ 11471, Αθήνα τηλ. επικοινωνίας, 2106460862,
www.synigoroskatanaloti.gr ).

