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1. Εισαγωγή
Ο Κώδικας ∆εοντολογίας του

Νόµου 4224/2013 (Κυβερνητικό Συµβούλιο

∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο Αξιοποίησης
Περιουσας του ∆ηµοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις- ΦΕΚ Β’ 3410, εφεξής
«Κώδικας ∆εοντολογίας») που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος
(Συνεδρίαση 195/1/29.7.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεµάτων)1 ρυθµίζει το πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών σε καθυστέρηση για
τους οφειλέτες των ιδρυµάτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του, στο
οποίο εµπίπτει η Εταιρία µας.

O Κώδικας

αυτός καταρτίστηκε µε βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,

καθώς και το αντίστοιχο πλαίσιο άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αντιµετωπίζουν ανάλογες προκλήσεις. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας
περιγράφει ιδίως τα βήµατα, τις προθεσµίες και το ελάχιστο περιεχόµενο
ενηµέρωσης, που αµοιβαία οφείλουν να παρέχουν τα ιδρύµατα και οι
δανειολήπτες τους, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα
αποπληρωµής

κάθε

δανειολήπτη,

και

να

επιδιώκεται

η

εξεύρεση

καταλληλότερης και βιώσιµης για τη συγκεκριµένη περίπτωση λύσης ρύθµισης
ή οριστικής διευθέτησης των δανείων σε καθυστέρηση, των οποίων η
σύµβαση δεν έχει καταγγελθεί.

Ακολουθώντας τον Κώδικα ∆εοντολογίας, η Hellas Capital Leasing, (εφεξής
«Εταιρία») έχει θεσπίσει και θέσει σε λειτουργία ανεξάρτητη ∆ιαδικασία
Επίλυσης Καθυστερήσεων, η οποία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τη σύσταση
Επιτροπής Ενστάσεων, για τον χειρισµό των ενστάσεων που λαµβάνει από
πελάτες σχετικά µε τη ρύθµιση ή διευθέτηση των συµβάσεων ∆ανείων.
Σύµφωνα µε το οικείο κανονιστικό πλαίσιο, στην ∆ιαδικασία Επίλυσης
Καθυστερήσεων της Εταιρίας µας, δεν εντάσσονται:
1

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%98%20195_1.pdf
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α) απαιτήσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που έχουν ήδη
καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015,
β) απαιτήσεις έναντι ∆ανειοληπτών που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο
νόµο 3869/2010 (Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων
και άλλες διατάξεις), για τις οποίες έχει ορισθεί δικάσιµος και
γ) απαιτήσεις έναντι ∆ανειοληπτών, κατά των οποίων τρίτοι πιστωτές έχουν
κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών ή έχουν
ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Επισηµαίνουµε δε ότι σε περίπτωση κατά την οποία, παρόλο που υπάγεστε
στις εξαιρούµενες περιπτώσεις των παρ. α) και β) ανωτέρω, προσέλθετε και
υποβάλλετε µε δική σας πρωτοβουλία την απαιτούµενη στα πλαίσια της
∆ιαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, στην οποία υπάγεστε, πληροφόρηση
για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωµής των οφειλών σας, η Εταιρία
µας θα αξιολογήσει τα οικονοµικά σας στοιχεία για να διαπιστώσει εάν µπορεί
να σας προτείνει κάποια κατάλληλη λύση ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης.

∆ιευκρινίζουµε δε ότι, για σκοπούς παρακολούθησης και αποτελεσµατικής
διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, καθώς και για την εκτίµηση της
αποµείωσής του, η Εταιρία µας ήδη κατηγοριοποιεί τις απαιτήσεις από
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτει βάσει των παρακάτω δύο
κριτηρίων:
α) των ηµερών καθυστέρησης που παρουσιάζουν και
β) του είδους του παγίου χρηµατοδότησης.
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2. Ορισµοί
Για

τους

σκοπούς

του

παρόντος

Ενηµερωτικού

Φυλλαδίου,

παρατίθενται οι εξής ορισµοί:

∆άνειο: Κάθε µορφής οφειλή έναντι της Εταιρίας που απορρέει από
πιστοδότηση οποιασδήποτε µορφής της τελευταίας, συµπεριλαµβανοµένων
των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης .

∆ανειολήπτης: οι µισθωτές µε τους οποίους έχει συνάψει η Εταιρία σύµβαση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
προς το οποίο έχει παράσχει ∆άνειο.

Εγγυητής: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει παράσχει εγγύηση
υπέρ της Εταιρίας. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν Ενηµερωτικό
Φυλλάδιο

εφαρµόζονται

και

επί

Εγγυητών,

εφόσον

οι

οφειλές

των

∆ανειοληπτών, για τους οποίους έχουν εγγυηθεί, βρίσκονται σε καθυστέρηση
πάνω από εξήντα (60) ηµέρες.

Για τα φυσικά πρόσωπα-εγγυητές, κάθε ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων
που εφαρµόζεται επί του ∆ανειολήπτη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), υπέρ του
οποίου έχουν εγγυηθεί, εφαρµόζεται αντιστοίχως και επί του εγγυητή.

Συγκεκριµένα, για τα φυσικά πρόσωπα-εγγυητές σε απαιτήσεις έναντι
φυσικών

προσώπων,

συµπεριλαµβανοµένων

των

επαγγελµατιών,

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Α του Τρίτου Κεφαλαίου του
παρόντος Ενηµερωτικού Φυλλαδίου. Εξαιρέσεις που ισχύουν για τον
πρωτοφειλέτη εφαρµόζονται και για τον εγγυητή, εφόσον ευθύνεται ως
πρωτοφειλέτης (παραίτηση του δικαιώµατος διζήσεως).
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Για φυσικό πρόσωπο-εγγυητή απαιτήσεων νοµικού προσώπου εφαρµόζονται
οι διατάξεις της παραγράφου Β ή Γ του Τρίτου Κεφαλαίου του παρόντος,
αναλόγως του µεγέθους της επιχείρησης - ∆ανειολήπτη, εφόσον το φυσικό
πρόσωπο-εγγυητής ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης (παραίτηση του δικαιώµατος
διζήσεως).

Ειδικό Σηµείο Επικοινωνίας: το σηµείο επικοινωνίας για τη διεξαγωγή της
επικοινωνίας µεταξύ Εταιρίας και ∆ανειολήπτη και συγκεκριµένα η Μονάδα
∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων της Εταιρίας, ή όποια άλλη µονάδα ορίσει η
Εταιρία.

Εύλογες ∆απάνες ∆ιαβίωσης:
Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως υπολογίζονται από τα επίσηµα στοιχεία
της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε
χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών είναι µια στατιστική έρευνα µέσω
της οποίας συγκεντρώνονται πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγµα των
νοικοκυριών της χώρας (ανεξαρτήτως αν έχουν δάνειο ή όχι) για όλες τις
δαπάνες διαβίωσης τους.

Η προβλεπόµενη στον ορισµό του Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη
προθεσµία: η προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών µέχρι τυχόν
αντικατάστασής της µε νέα απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Λύση οριστικής διευθέτησης: η συµφωνία Εταιρίας και ∆ανειολήπτη για
την οριστική εξόφληση των οφειλών µε όρους, που µπορεί να περιλαµβάνουν
µεταβολή της κυριότητας των εξασφαλίσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχειών
του ∆ανειολήπτη, µε τη συναίνεση του.

Λύση

ρύθµισης:

η

τροποποίηση

της

σύµβασης

µε

νέους

όρους

εξυπηρέτησης της οφειλής ως αποτέλεσµα των δυσχερειών που αντιµετωπίζει
7

ο εκάστοτε

∆ανειολήπτης, στο πλαίσιο της οποίας δεν αποκλείεται και

αναδιαπραγµάτευση της συνολικής οφειλής.

Πολύ Μικρή Επιχείρηση:

η επιχείρηση νοµικό πρόσωπο, της οποίας ο

ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη δεν υπερέβη
κατά µέσο όρο το ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ (€ 1.000.000).

Συνεργάσιµος ∆ανειολήπτης:

ορίζεται ο ∆ανειολήπτης που πληροί τις

προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4389/2016. Ενδεικτικά, ένας
∆ανειολήπτης είναι συνεργάσιµος έναντι της Εταιρίας όταν:
α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας στην Εταιρία ή
όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό της (πχ αριθµούς σταθερού, κινητού
τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας
και εργασίας) και προβαίνει σε ορισµό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως
αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιµος,
β) είναι διαθέσιµος σε επικοινωνία και προβαίνει αυτοπροσώπως είτε δια του
αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών στην
Εταιρία ή σε όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό αυτής και ανταποκρίνεται
µε ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές της Εταιρίας ή όποιον
ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό της, αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου
του, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός της προβλεπόµενης στον ορισµό του
Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη προθεσµίας και
γ) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης ρύθµισης µε την Εταιρία ή
όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον Κώδικα ∆εοντολογίας.

Μη Συνεργάσιµος ∆ανειολήπτης: ορίζεται ο ∆ανειολήπτης, ο οποίος δεν
πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4389/2016.
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3. ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων
Η Εταιρία µας έχει θεσπίσει ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων («∆ΕΚ») για
την διαχείριση τριών (3) κατηγοριών ∆ανειοληπτών που παρουσιάζουν
καθυστέρηση, κατάλληλη για την πιστή τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας,
διασφαλίζοντας τους κανόνες διαφάνειας.

Οι τρεις (3) κατηγορίες ∆ανειοληπτών, ως προς τους οποίους η Εταιρία µας
έχει διαµορφώσει κατάλληλη ∆ΕΚ είναι οι κάτωθι:

A. Φυσικά Πρόσωπα, περιλαµβανοµένων των Επαγγελµατιών,
B. Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις,
Γ. Επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στην Β κατηγορία ∆ανειοληπτών.

Α.

∆ΕΚ

απαιτήσεων

έναντι

Φυσικών

Προσώπων,

περιλαµβανοµένων των Επαγγελµατιών.
A.1 Σταδια ∆ΕΚ ως προς απαιτήσεις της Εταιρίας έναντι
Φυσικών Προσώπων και Επαγγελµατιών.
Η ∆ΕΚ της Εταιρίας µας ως προς απαιτήσεις της έναντι Φυσικών Προσώπων
και Επαγγελµατιών αποτελείται συνοπτικά από τα παρακάτω Στάδια:

Στάδιο 1: Επικοινωνία µε τους ∆ανειολήπτες.
Στάδιο 2: Συγκέντρωση επικαιροποιηµένων οικονοµικών στοιχείων και
άλλων πληροφοριών.
Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων.
Στάδιο 4: Πρόταση και Εξέταση κατάλληλων λύσεων ρύθµισης ή οριστικής
διευθέτησης.
Στάδιο 5: ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων.
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Στάδιο 1: Επικοινωνία µε τους ∆ανειολήπτες.
Για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης, η οποία θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε
την αποπληρωµή των οφειλών σας, θα πρέπει να διατηρείτε τη γραµµή
επικοινωνίας µε την Εταιρία ανοιχτή παρέχοντας επικαιροποιηµένα στοιχεία
επικοινωνίας και ανταποκρινόµενοι άµεσα σε κλήσεις και επιστολές της
Εταιρίας. Ιδίως υποχρεούστε να ενηµερώσετε την Εταιρία αµέσως µόλις
παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην καταβολή οποιασδήποτε δόσης, εν όλω ή
εν µέρει, σύµφωνα µε το προσυµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα καταβολής

ή

εφόσον παρατηρηθούν οποιεσδήποτε προειδοποιητικές ενδείξεις πιθανής
καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που η καθυστέρηση σας στην καταβολή δόσης, εν όλω ή εν
µέρει, υπερβεί τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, θα σας αποστείλουµε
εντός των επόµενων τριάντα (30) ηµερολογιακών

ηµερών γραπτή

ειδοποίηση, αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες της καθυστέρησης σας, εκτός εάν
εν τω µεταξύ καταβληθεί ολοσχερώς η οφειλόµενη δόση. Η Εταιρία έχει το
δικαίωµα να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά µαζί σας, προκειµένου να οριστεί
κατ’ ιδίαν συνάντηση, για να προγραµµατιστεί η στενή παρακολούθηση της
κατάστασης. Σε περίπτωση νέας καθυστέρησης για το ίδιο δάνειο δεν είναι
υποχρεωτική η επανάληψη της αποστολής της προαναφερθείσας γραπτής
ειδοποίησης, εκτός αν έχει παρέλθει έτος από την τελευταία αποστολή της.

Εάν παρέλθει η προβλεπόµενη στον ορισµό του Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη
προθεσµία από την ως άνω ειδοποίηση και δεν ανταποκριθείτε, δηλαδή δεν
υποβάλετε την Τυποποιηµένη Οικονοµική Κατάσταση του Σταδίου 2 της ∆ΕΚ,
τότε εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών θα σας αποστείλουµε
προειδοποιητική

επιστολή

για

την

προοπτική

και

τις

συνέπειες

του

χαρακτηρισµού σας ως Μη Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη, εφόσον αυτό έχει ως
συνέπεια τον εκπλειστηριασµό της κύριας κατοικίας σας.
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Τα στοιχεία του Ειδικού Σηµείου Επικοινωνίας, στο οποίο µπορείτε να
απευθύνεστε για

πληροφορίες και να αποστέλλετε επιστολές, είναι τα

παρακάτω:

Μονάδα ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων
∆ιεύθυνση: Πανεπιστηµίου 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210- 6783414 (κυρία Πάσχου Κατερίνα)
Fax:

210- 6773398

E-mail: arrearsmanagement@hc-leasing.gr

Στάδιο 2: Συγκέντρωση επικαιροποιηµένων οικονοµικών
στοιχείων και άλλων πληροφοριών.
Για την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης για την αντιµετώπιση των
οφειλών σας σε καθυστέρηση θα σας ζητηθεί να υποβάλετε έγκαιρα
λεπτοµέρειες

της

τρέχουσας

οικονοµικής

σας

κατάστασης

και

υποστηρικτικά έγγραφα/ στοιχεία σχετικά µε εσάς ή/και τους εγγυητές
σας

.

Συγκεκριµένα,

θα

συµπληρώσετε

και

υποβάλετε

την

Τυποποιηµένη Οικονοµική Κατάσταση που θα σας σταλεί από την
Εταιρία.

Σηµαντικές Σηµειώσεις:
Είναι σηµαντική η πλήρης και ειλικρινής γνωστοποίηση πληροφοριών
αναφορικά µε την τρέχουσα οικονοµική σας κατάσταση.
Για την καλύτερη δυνατή διατήρηση και διαχείριση της συνεργασίας
µας, θα πρέπει να µας αποστέλλετε ετησίως επικαιροποιηµένα
οικονοµικά στοιχεία.
∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας κάθε περίπτωσης, είναι πιθανό να σας
ζητηθούν και πρόσθετες πληροφορίες ή/και δικαιολογητικά, ιδίως προς
επιβεβαίωση των στοιχείων που χορηγείτε.

11

Ως ∆ανειολήπτες θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα οικονοµικά σας
στοιχεία και οποιαδήποτε δικαιολογητικά έγγραφα σας ζητηθούν από
την Εταιρία το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός της
προβλεπόµενης

στον

ορισµό

του

Συνεργάσιµου

∆ανειολήπτη

προθεσµίας από την ειδοποίηση της Εταιρίας, ώστε να µπορέσει άµεσα
να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των οικονοµικών σας στοιχείων.
Πληροφορίες για την συµπλήρωση των τυποποιηµένων εγγράφων
µπορείτε να λάβετε από το Ειδικό Σηµείο Επικοινωνίας.
Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώνετε αµελλητί για καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης ή άλλες ουσιώδεις µεταβολές στην οικονοµική σας
κατάσταση.
Η απόκρυψη σηµαντικών πληροφοριών ή/και η καθυστέρηση ή η
άρνηση να προσκοµίσετε όλα τα αναγκαία έγγραφα και καταστάσεις
που θα σας ζητήσει η Εταιρία µας, ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση του
αιτήµατός σας για ρύθµιση µπορεί να αναγκάσει την Εταιρία να σας
κατατάξει ως Μη Συνεργάσιµο ∆ανειολήπτη.
Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και
στοιχεία από άλλες πηγές, σεβόµενη πάντα το νόµο.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων.
Τα υποβληθέντα οικονοµικά στοιχεία και κάθε διαθέσιµη από άλλη πηγή
πληροφόρηση αξιολογούνται ώστε να εξετασθούν όλες οι πιθανές λύσεις
ρύθµισης ή διευθέτησης.
Οι παρακάτω παράγοντες αξιολογούνται κατ’ ελάχιστον:
Η περιουσιακή κατάσταση του ∆ανειολήπτη,
Το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του (περιλαµβανοµένων και
τυχόν οφειλών έναντι άλλων ιδρυµάτων ή φορολογικών ή άλλων
δηµόσιων αρχών ή ασφαλιστικών φορέων),
Η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωµής του,
Το ιστορικό της οικονοµικής συµπεριφοράς του,
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Η προβλεπόµενη ικανότητα αποπληρωµής µέχρι τη λήξη της περιόδου
ρύθµισης (λαµβάνοντας υπόψη και το επίπεδο των Εύλογων ∆απανών
∆ιαβίωσης

και

παράγοντες

υγείας,

κοινωνικούς

κ.ο.κ.

που

θα

µπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την ικανότητα αποπληρωµής
σας).
Η εκτίµηση της εµπορικής αξίας τυχόν εµπράγµατης εξασφάλισης που
έχει παρασχεθεί υπέρ της Εταιρίας µας.

Για την αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των ∆ανειοληπτών
της, η Εταιρία λαµβάνει υπόψη την αντικειµενική, εµπορική και ευχερούς
διάθεσης αξία αυτών.

Στάδιο 4: Πρόταση και Εξέταση κατάλληλων λύσεων
ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης.
Μετά την λήψη όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη διαµόρφωση της
πλήρους εικόνας της οικονοµικής σας κατάστασης, η Εταιρία λαµβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και το ελάχιστο επίπεδο των
Εύλογων ∆απανών ∆ιαβίωσης του κάθε ∆ανειολήπτη, θα εξετάσει τις πιθανές
λύσεις ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε λύσης ρύθµισης ή οριστικής
διευθέτησης η Εταιρία µας στηρίζεται σε διαφανή κριτήρια και διαδικασίες.
Περαιτέρω, λαµβάνει υπόψη, σε κάθε περίπτωση, την ανάγκη συµµόρφωσής
της µε τις ισχύουσες εποπτικές απαιτήσεις, ιδίως αναφορικά µε την
κεφαλαιακή της επάρκεια και την διατήρηση των απαιτούµενων κεφαλαιακών
δεικτών, καθώς και τις ειδικότερες για την διαχείριση των καθυστερήσεων
διατάξεις προληπτικής εποπτείας που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος για
την διαχείριση απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Ο αρµόδιος υπάλληλος της Εταιρίας µας, εφόσον εξακολουθείτε να θεωρείστε
Συνεργάσιµος ∆ανειολήπτης και εντός τεσσάρων (4) µηνών από την
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παραλαβή της Τυποποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασής σας, θα αναλάβει να
σας εξηγήσει όλες τις πιθανές λύσεις ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης και θα
σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τη δική σας περίπτωση µε το
«Τυποποιηµένο

Έγγραφο

Πρότασης

Λύσεων

Ρύθµισης

ή

Οριστικής

∆ιευθέτησης». Έχετε το δικαίωµα να αναζητήσετε συµβουλή από ανεξάρτητο
επαγγελµατία, ώστε να στηρίξετε την απόφαση σας και να επιλέξετε µια εκ
των προτεινόµενων λύσεων, εάν κρίνετε ότι είναι απαραίτητο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης, η Εταιρία θα σας την γνωστοποιήσει
αποστέλλοντας σε εσάς και σε τυχόν Εγγυητές σχετική επιστολή.
Στην επιστολή αυτή η Εταιρία θα παρέχει λεπτοµερή και σαφή επεξήγηση της
απόφασης, τη λογική και τα επιχειρήµατα, καθώς και τους ακριβείς όρους και
προϋποθέσεις της απόφασής της.
Σε περίπτωση που αποδέχεστε την πρόταση της Εταιρίας, θα πρέπει να
υπογράψετε την επιστολή και να την επιστρέψετε στην Εταιρία εντός
της προβλεπόµενης στον ορισµό του Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη
προθεσµίας από την ηµεροµηνία παραλαβής της.
Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε την πρόταση της Εταιρία, εντός της
προβλεπόµενης
προθεσµίας

στον
από

την

ορισµό

του

ηµεροµηνία

Συνεργάσιµου
παραλαβής

της

∆ανειολήπτη
έχετε

την

δυνατότητα:
o Να αντιπροτείνετε γραπτώς διαφοροποιηµένη πρόταση επί της
οποίας η Εταιρία µας θα απαντήσει καταφατικά ή αρνητικά µε
την επαναφορά της ίδιας ή την αποστολή νέας προτεινόµενης
λύσης ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης της εντός δύο (2)
µηνών από την παραλαβή της αντιπρότασής σας. ∆ιευκρινίζεται
ότι το δικαίωµα σας αυτό µπορεί να ασκηθεί µία (1) φορά. Ή
o Να δηλώσετε γραπτώς ότι αρνείστε να συναινέσετε µε
οποιαδήποτε πρόταση.
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Σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας επί της προτάσεως της Εταιρίας για τη
ρύθµιση ή την οριστική διευθέτηση, η Εταιρία µας θα αναγκαστεί να σας
χαρακτηρίσει ως Μη Συνεργάσιµο ∆ανειολήπτη.

Μετά το χαρακτηρισµό σας ως Μη Συνεργάσιµο ∆ανειολήπτη, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο Α.2 του παρόντος και προτού η Εταιρία ξεκινήσει
οποιαδήποτε νοµική διαδικασία, έχετε δικαίωµα να υποβάλετε ένσταση στην
Επιτροπή Ενστάσεων της Εταιρίας εντός δέκα (10) ηµερολογιακών
ηµερών από την τελευταία από τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις.

Στάδιο 5: ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων
Αναφορικά µε την ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων της Εταιρίας µας,
παρακαλούµε όπως ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού
Φυλλαδίου.

A.2 Χειρισµός Μη Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη
Προτού η Εταιρία σας χαρακτηρίσει ως Μη Συνεργάσιµο ∆ανειολήπτη για τους
ανωτέρω αναφερόµενους στα Στάδια 1, 2 και 4 της ∆ΕΚ λόγους, θα σας
ενηµερώσουµε εγγράφως για τα εξής:
Ενδεχόµενες ενέργειες στις οποίες θα µπορούσατε να προβείτε
για να αποφύγετε αυτή την εξέλιξη,
Τα µέτρα που θα µπορούµε να λάβουµε απέναντί σας ,
Τους φορείς, στους οποίους µπορείτε να απευθυνθείτε για
συµβουλευτική υποστήριξη, όπως αναφέρονται κατωτέρω στο
σηµείο 6.3.
Τους

λόγους,

οι

οποίοι

ενδέχεται

να

οδηγήσουν

στον

χαρακτηρισµό σας ως Μη Συνεργάσιµο ∆ανειολήπτη.
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Εφόσον χαρακτηριστείτε ως Μη Συνεργάσιµος ∆ανειολήπτης, θα σας
ειδοποιήσουµε εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα
κατηγοριοποίησής σας ως Μη Συνεργάσιµο γραπτώς για τα εξής:
Ότι έχετε ταξινοµηθεί ως Μη Συνεργάσιµος ∆ανειολήπτης,
Τις λεπτοµέρειες αναφορικά µε το χρονοδιάγραµµα, µε βάση το οποίο η
Εταιρία προτίθεται να κινηθεί στο µέλλον,
Τον κίνδυνο εκποίησης από την Εταιρία τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν
παρασχεθεί και την εκκίνηση δικαστικών µέτρων από την Εταιρία µας,
Ότι εσείς ως ∆ανειολήπτης και οι τυχόν Εγγυητές θα εξακολουθήσετε
να είστε υπόχρεοι για οποιοδήποτε τυχόν εναποµένον υπόλοιπο µετά
την ενδεχόµενη εκποίηση των εξασφαλίσεων καθώς και τον τρόπο που
αυτό το υπόλοιπο θα εκτοκίζεται.
Το

γεγονός

ότι

ο

αποχαρακτηρισµός

σας

ως

Συνεργάσιµος

∆ανειολήπτης µπορεί να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό σας από
ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νοµοθεσίας (π.χ. ν. 3869/2010 και ν.
4354/2015).

Α.3

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΟΥ

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ.
Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε ειδικά προβλήµατα υγείας (όπως όρασης,
ακοής, βαριάς ή µακροχρόνιας ασθένειας, νοητικών προβληµάτων) και µας
ενηµερώσετε σχετικά κατά το Στάδιο 1 ή 2 της ∆ΕΚ, η Εταιρία µας θα
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση της επικοινωνίας
µας και θα λάβει υπόψη της κάθε πρόσφορο και νόµιµο µέσο επικοινωνίας
που τυχόν

υποδειχθεί από εσάς. Ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν την

επικοινωνία µας µαζί σας σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε ειδικά
προβλήµατα υγείας αναλύονται στην «Πολιτική Χειρισµού ∆ανειοληπτών που
εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες» της Εταιρίας µας, που είναι
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα µας www.hc-leasing.gr
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Σε

Συνεργάσιµο

∆ανειολήπτη

για

τον

οποίο

τεκµηριώνεται

ιδιαίτερη

οικονοµική δυσχέρεια, ήτοι εισόδηµα µικρότερο από το ελάχιστο επίπεδο των
Ευλόγων ∆απανών ∆ιαβίωσης και απουσία ρευστοποιήσιµων περιουσιακών
στοιχείων δικών του, της συζύγου ή των τέκνων του, πλην της κατοικίας,
στην οποία ο ∆ανειολήπτης διαµένει και η αντικειµενική αξία της οποίας δεν
υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα χιλιάδων (€140.000), η Εταιρία
µας προτείνει:
α) λύση µακροχρόνιας ρύθµισης, στην οποία λαµβάνονται υπόψη όλοι οι
προφανείς παράγοντες που µπορεί ευλόγως να επηρεάσουν την ικανότητα
αποπληρωµής του ∆ανειολήπτη (όπως τυχόν υψηλό ποσοστό αναπηρίας) ή,
αν έχει εξεταστεί από την Εταιρία µας αλλά έχει αποκλειστεί τέτοια λύση ως
µη κατάλληλη,
β) πρόταση οριστικής διευθέτησης, συνεκτιµώντας για την επιλογή της και
στην περίπτωση αυτή τα ειδικά χαρακτηριστικά του ∆ανειολήπτη και ιδίως αν
παράλληλα µε την οικονοµική δυσχέρεια συντρέχουν προβλήµατα υγείας.

B. ∆ΕΚ απαιτήσεων έναντι Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Β.1 Στάδια ∆ΕΚ ως προς απαιτήσεις της Εταιρίας έναντι
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Η ∆ΕΚ της Εταιρίας µας ως προς απαιτήσεις της έναντι Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων αποτελείται συνοπτικά από τα παρακάτω Στάδια:

Στάδιο 1: Επικοινωνία µε τους ∆ανειολήπτες.
Στάδιο 2: Συγκέντρωση επικαιροποιηµένων οικονοµικών στοιχείων και
άλλων πληροφοριών.
Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων.
Στάδιο 4: Πρόταση και Εξέταση κατάλληλων λύσεων ρύθµισης ή οριστικής
διευθέτησης.
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Στάδιο 5: ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων.

Στάδιο 1: Επικοινωνία µε τους ∆ανειολήπτες.
Για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης, η οποία θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε
την αποπληρωµή των οφειλών σας, θα πρέπει να διατηρείτε τη γραµµή
επικοινωνίας µε την Εταιρία ανοιχτή παρέχοντας επικαιροποιηµένα στοιχεία
επικοινωνίας και ανταποκρινόµενοι άµεσα σε κλήσεις και επιστολές της
Εταιρίας. Ιδίως υποχρεούστε να ενηµερώσετε την Εταιρία αµέσως µόλις
παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην καταβολή οποιασδήποτε δόσης, εν όλω ή
εν µέρει, σύµφωνα µε το προσυµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα καταβολής, ή
εφόσον παρατηρηθούν οποιεσδήποτε προειδοποιητικές ενδείξεις πιθανής
καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που η καθυστέρησή σας στην καταβολή δόσης, εν όλω ή εν
µέρει, υπερβεί τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, θα σας αποστείλουµε
εντός των επόµενων τριάντα (30) ηµερολογιακών

ηµερών γραπτή

ειδοποίηση, αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες της καθυστέρησής σας, εκτός εάν
εν τω µεταξύ καταβληθεί ολοσχερώς η οφειλόµενη δόση. Η Εταιρία έχει το
δικαίωµα να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά µαζί σας, προκειµένου να οριστεί
κατ’ ιδίαν συνάντηση, για να προγραµµατιστεί η στενή παρακολούθηση της
κατάστασης. Σε περίπτωση νέας καθυστέρησης για το ίδιο δάνειο δεν είναι
υποχρεωτική η επανάληψη της αποστολής της προαναφερθείσας γραπτής
ειδοποίησης, εκτός αν έχει παρέλθει έτος από την τελευταία αποστολή της.

Τα στοιχεία του Ειδικού Σηµείου Επικοινωνίας, στο οποίο µπορείτε να
απευθύνεστε για

πληροφορίες και να αποστέλλετε επιστολές, είναι τα

παρακάτω:

Μονάδα ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων
∆ιεύθυνση: Πανεπιστηµίου 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210- 6783414 (κυρία Πάσχου Κατερίνα)
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Fax:

210- 6773398

E-mail: arrearsmanagement@hc-leasing.gr

Στάδιο 2: Συγκέντρωση επικαιροποιηµένων οικονοµικών
στοιχείων και άλλων πληροφοριών.
Για την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης για την αντιµετώπιση των
οφειλών σας σε καθυστέρηση θα σας ζητηθεί να υποβάλετε έγκαιρα
λεπτοµέρειες της τρέχουσας οικονοµικής σας κατάστασης και υποστηρικτικά
έγγραφα/ στοιχεία σχετικά µε εσάς ή/και τους εγγυητές σας. Συγκεκριµένα,
θα συµπληρώσετε και υποβάλετε το τυποποιηµένο έντυπο πληροφόρησης για
την αξιολόγηση βιωσιµότητας σας που θα σας σταλεί από την Εταιρία.

Σηµαντικές Σηµειώσεις:
Είναι σηµαντική η πλήρης και ειλικρινής γνωστοποίηση πληροφοριών
αναφορικά µε την τρέχουσα οικονοµική σας κατάσταση.
Για την καλύτερη δυνατή διατήρηση και διαχείριση της συνεργασίας
µας, θα πρέπει να µας αποστέλλετε ετησίως επικαιροποιηµένα
οικονοµικά στοιχεία.
∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας κάθε περίπτωσης, είναι πιθανό να σας
ζητηθούν και πρόσθετες πληροφορίες ή/και δικαιολογητικά, ιδίως προς
επιβεβαίωση των στοιχείων που χορηγείτε.
Ως ∆ανειολήπτες θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα οικονοµικά σας
στοιχεία και οποιαδήποτε δικαιολογητικά έγγραφα σας ζητηθούν από
την Εταιρία το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ειδοποίηση της Εταιρίας,
ώστε να µπορέσει άµεσα να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των
οικονοµικών σας στοιχείων.
Πληροφορίες για την συµπλήρωση των τυποποιηµένων εγγράφων
µπορείτε να λάβετε από το Ειδικό Σηµείο Επικοινωνίας.
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Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώνετε αµελλητί για καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης ή άλλες ουσιώδεις µεταβολές στην οικονοµική σας
κατάσταση.
Η απόκρυψη σηµαντικών πληροφοριών ή/και η καθυστέρηση ή η
άρνηση να προσκοµίσετε όλα τα αναγκαία έγγραφα και καταστάσεις
που θα σας ζητήσει η Εταιρία µας, ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση του
αιτήµατός σας για ρύθµιση µπορεί να αναγκάσει την Εταιρία να σας
κατατάξει ως Μη Συνεργάσιµο ∆ανειολήπτη.
Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και
στοιχεία από άλλες πηγές, σεβόµενη πάντα το νόµο.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων.
Τα υποβληθέντα οικονοµικά σας στοιχεία και κάθε διαθέσιµη από άλλη πηγή
πληροφόρηση αξιοποιούνται από την Εταιρία ώστε να αξιολογείται, κατά το
δυνατόν, η εισπραξιµότητα των απαιτήσεών µας µε βάση την τρέχουσα
οικονοµική σας κατάσταση και τις προοπτικές σας και των εταίρων της
επιχείρησής σας.

Για την αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των ∆ανειοληπτών
της η Εταιρία λαµβάνει υπόψη την αντικειµενική, εµπορική και ευχερούς
διάθεσης αξία αυτών.

Στάδιο 4: Πρόταση και Εξέταση κατάλληλων λύσεων
ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης.
Μετά την λήψη όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη διαµόρφωση της
πλήρους εικόνας της οικονοµικής σας κατάστασης, η Εταιρία, λαµβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, θα εξετάσει τις πιθανές λύσεις
ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης.
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Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε λύσης ρύθµισης ή οριστικής
διευθέτησης η Εταιρία µας στηρίζεται σε διαφανή κριτήρια και διαδικασίες.
Περαιτέρω, λαµβάνει υπόψη, σε κάθε περίπτωση, την ανάγκη συµµόρφωσής
της µε τις ισχύουσες εποπτικές απαιτήσεις, ιδίως αναφορικά µε την
κεφαλαιακή της επάρκεια και την διατήρηση των απαιτούµενων κεφαλαιακών
δεικτών, καθώς και τις ειδικότερες για την διαχείριση των καθυστερήσεων
διατάξεις προληπτικής εποπτείας που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος για
την διαχείριση απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Ο αρµόδιος υπάλληλος της Εταιρίας µας, εφόσον εξακολουθείτε να θεωρείστε
Συνεργάσιµος ∆ανειολήπτης και εντός τεσσάρων (4) µηνών από την
παραλαβή των οικονοµικών σας στοιχείων, θα αναλάβει να σας εξηγήσει όλες
τις πιθανές λύσεις ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης και θα σας προτείνει την
κατάλληλη λύση για τη δική σας περίπτωση µε το «Τυποποιηµένο ‘Εγγραφο
Πρότασης Λύσεων Ρύθµισης ή Οριστικής ∆ιευθέτησης». Έχετε το δικαίωµα να
αναζητήσετε συµβουλή από ανεξάρτητο επαγγελµατία, ώστε να στηρίξετε την
απόφασή σας και να επιλέξετε µια εκ των προτεινόµενων λύσεων, εάν κρίνετε
ότι είναι απαραίτητο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης, η Εταιρία θα σας την γνωστοποιήσει
αποστέλλοντας σε εσάς και σε τυχόν Εγγυητές σχετική επιστολή.
Στην επιστολή αυτή η Εταιρία θα παρέχει λεπτοµερή και σαφή επεξήγηση της
απόφασης, τη λογική και τα επιχειρήµατα, καθώς και τους ακριβείς όρους και
προϋποθέσεις της απόφασής της.
Σε περίπτωση που αποδέχεστε την πρόταση της Εταιρίας, θα πρέπει να
υπογράψετε την επιστολή και να την επιστρέψετε στην Εταιρία εντός
της προβλεπόµενης στον ορισµό του Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη
προθεσµίας, από την ηµεροµηνία παραλαβής της.
Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε την πρόταση της Εταιρίας, εντός
της προβλεπόµενης στον ορισµό του Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη
προθεσµίας από την ηµεροµηνία παραλαβής της έχετε την δυνατότητα:
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o Να αντιπροτείνετε γραπτώς διαφοροποιηµένη πρόταση επί της
οποίας η Εταιρία µας θα απαντήσει καταφατικά ή αρνητικά µε
την επαναφορά της ίδιας ή την αποστολή νέας προτεινόµενης
λύσης ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης εντός δύο (2) µηνών
από την παραλάβη της αντιπρότασής σας. ∆ιευκρινίζεται ότι το
δικαίωµά σας αυτό µπορεί να ασκηθεί µία (1) φορά. Ή
o Να δηλώσετε γραπτώς ότι αρνείστε να συναινέσετε µε
οποιαδήποτε πρόταση.

Σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας επί της προτάσεως της Εταιρίας για τη
ρύθµιση ή την οριστική διευθέτηση, η Εταιρία µας θα αναγκαστεί να σας
χαρακτηρίσει ως Μη Συνεργάσιµο ∆ανειολήπτη.

Μετά το χαρακτηρισµό σας ως Μη Συνεργάσιµο ∆ανειολήπτη, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο Β.2 του παρόντος και προτού η Εταιρία ξεκινήσει
οποιαδήποτε νοµική διαδικασία, έχετε δικαίωµα να υποβάλετε ένσταση στην
Επιτροπή Ενστάσεων της Εταιρίας εντός δέκα (10) ηµερολογιακών
ηµερών από την τελευταία από τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις.

Στάδιο 5: ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων
Αναφορικά µε την ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων της Εταιρίας µας,
παρακαλούµε όπως ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού
Φυλλαδίου.

Β.2 Χειρισµός Μη Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη
Εφόσον χαρακτηριστείτε ως Μη Συνεργάσιµος ∆ανειολήπτης για τους
αναφερόµενους στα Στάδια 2 και 4 της ∆ΕΚ λόγους, θα σας ειδοποιήσουµε
εντός

δεκαπέντε

(15)

ηµερολογιακών

ηµερών

από

την

ηµέρα

κατηγοριοποίησής σας ως Μη Συνεργάσιµο ∆ανειολήπτη γραπτώς για τα εξής:
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Ότι έχετε ταξινοµηθεί ως Μη Συνεργάσιµος ∆ανειολήπτης και τους
λόγους του χαρακτηρισµού σας αυτού,
Τις λεπτοµέρειες αναφορικά µε το χρονοδιάγραµµα, µε βάση το οποίο η
Εταιρία προτίθεται να κινηθεί στο µέλλον.,
Τον κίνδυνο εκποίησης από την Εταιρία τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν
παρασχεθεί και την εκκίνηση δικαστικών µέτρων από την Εταιρία µας,
Ότι εσείς ως ∆ανειολήπτης και οι τυχόν Εγγυητές θα εξακολουθήσετε
να είστε υπόχρεοι για οποιοδήποτε τυχόν εναποµένον υπόλοιπο µετά
την ενδεχόµενη εκποίηση των εξασφαλίσεων καθώς και τον τρόπο που
αυτό το υπόλοιπο θα εκτοκίζεται.
Το

γεγονός

ότι

ο

αποχαρακτηρισµός

σας

ως

Συνεργάσιµος

∆ανειολήπτης µπορεί να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό σας από
ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νοµοθεσίας.

Γ. ∆ΕΚ

απαιτήσεων έναντι Επιχειρήσεων που δεν

ανήκουν στην Β κατηγορία ∆ανειοληπτών.

Γ.1 Στάδια ∆ΕΚ ως προς απαιτήσεις της Εταιρίας έναντι
Επιχειρήσεων

που

δεν

ανήκουν

στην

Β

κατηγορία

∆ανειοληπτών.
Η Εταιρία µας, προκειµένου να διαφυλάξει την καλή συνεργασία της µε τους
πελάτες της, που αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα στην επιχειρηµατική της
λειτουργία και στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών που επιλέγει να υιοθετεί
έχει διαµορφώσει ∆ΕΚ ως προς τις απαιτήσεις της έναντι Επιχειρήσεων που
δεν ανήκουν στην Β κατηγορία ∆ανειοληπτών. Η ∆ΕΚ αυτή έχει ως στόχο την
ενίσχυση του κλίµατος εµπιστοσύνης και την παροχή της αναγκαίας
πληροφόρησης από τους προαναφερθέντες ∆ανειολήπτες, προκειµένου η
Εταιρία µας να είναι σε θέση να αξιολογήσει, κατά περίπτωση, και να
διαµορφώσει

κατάλληλες

λύσεις

ρύθµισης

ή

οριστικής

διευθέτησης.
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Επισηµαίνουµε δε, ότι για την συγκεκριµένη κατηγορία ∆ανειοληπτών και
σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία (νόµος 4307/2014 ή το άρθρο 99 επ. του
ν. 3588/2007, όπως ισχύουν) έχουν διαµορφωθεί καταλληλότερες διαδικασίες
για την επιδίωξη της επίλυσης των οφειλών τους σε καθυστέρηση.

Η προαναφερθείσα ∆ΕΚ της Εταιρίας µας αποτελείται συνοπτικά από τα
παρακάτω Στάδια:

Στάδιο 1: Επικοινωνία µε τους ∆ανειολήπτες.
Στάδιο 2: Συγκέντρωση επικαιροποιηµένων οικονοµικών στοιχείων και
άλλων πληροφοριών.
Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων.
Στάδιο 4: Πρόταση και Εξέταση κατάλληλων λύσεων ρύθµισης ή οριστικής
διευθέτησης.

Στάδιο 1: Επικοινωνία µε τους ∆ανειολήπτες.
Για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης, η οποία θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε
την αποπληρωµή των οφειλών σας, θα πρέπει να διατηρείτε τη γραµµή
επικοινωνίας µε την Εταιρία ανοιχτή παρέχοντας επικαιροποιηµένα στοιχεία
επικοινωνίας και ανταποκρινόµενοι άµεσα σε κλήσεις και επιστολές της
Εταιρίας. Ιδίως υποχρεούστε να ενηµερώσετε την Εταιρία αµέσως µόλις
παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην καταβολή οποιασδήποτε δόσης, εν όλω ή
εν µέρει, σύµφωνα µε το προσυµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα καταβολής, ή
εφόσον παρατηρηθούν οποιεσδήποτε προειδοποιητικές ενδείξεις πιθανής
καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που η καθυστέρησή σας στην καταβολή δόσης, εν όλω ή εν
µέρει, υπερβεί τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, θα σας αποστείλουµε
εντός των επόµενων τριάντα (30) ηµερολογιακών

ηµερών γραπτή

ειδοποίηση, αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες της καθυστέρησής σας, εκτός αν
εν τω µεταξύ καταβληθεί ολοσχερώς η οφειλόµενη δόση. Η Εταιρία έχει το
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δικαίωµα να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά µαζί σας, προκειµένου να οριστεί
κατ’ ιδίαν συνάντηση, για να προγραµµατιστεί η στενή παρακολούθηση της
κατάστασης. Σε περίπτωση νέας καθυστέρησης για το ίδιο δάνειο δεν είναι
υποχρεωτική η επανάληψη της αποστολής της προαναφερθείσας γραπτής
ειδοποίησης.

Τα στοιχεία του Ειδικού Σηµείου Επικοινωνίας, στο οποίο µπορείτε να
απευθύνεστε για

πληροφορίες και να αποστέλλετε επιστολές, είναι τα

παρακάτω:

Μονάδα ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων
∆ιεύθυνση: Πανεπιστηµίου 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210- 6783414 (κυρία Πάσχου Κατερίνα)
Fax:

210- 6773398

E-mail: arrearsmanagement@hc-leasing.gr

Στάδιο 2: Συγκέντρωση επικαιροποιηµένων οικονοµικών
στοιχείων και άλλων πληροφοριών.
Για την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης για την αντιµετώπιση των
οφειλών σας σε καθυστέρηση θα σας ζητηθεί να υποβάλετε έγκαιρα
λεπτοµέρειες της τρέχουσας οικονοµικής σας κατάστασης και υποστηρικτικά
έγγραφα/ στοιχεία σχετικά µε εσάς ή/και τους εγγυητές σας. Συγκεκριµένα,
θα συµπληρώσετε και υποβάλετε το τυποποιηµένο έντυπο πληροφόρησης για
την αξιολόγηση βιωσιµότητάς σας που θα σας σταλεί από την Εταιρία.

Σηµαντικές Σηµειώσεις:
Είναι σηµαντική η πλήρης και ειλικρινής γνωστοποίηση πληροφοριών
αναφορικά µε την τρέχουσα οικονοµική σας κατάσταση.
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Για την καλύτερη δυνατή διατήρηση και διαχείριση της συνεργασίας
µας, θα πρέπει να µας αποστέλλετε ετησίως επικαιροποιηµένα
οικονοµικά στοιχεία.
∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας κάθε περίπτωσης, είναι πιθανό να σας
ζητηθούν και πρόσθετες πληροφορίες ή/και δικαιολογητικά, ιδίως προς
επιβεβαίωση των στοιχείων που χορηγείτε.
Ως ∆ανειολήπτες θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα οικονοµικά σας
στοιχεία και οποιαδήποτε δικαιολογητικά έγγραφα σας ζητηθούν από
την Εταιρία το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ειδοποίηση της Εταιρίας,
ώστε να µπορέσει άµεσα να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των
οικονοµικών σας στοιχείων.
Πληροφορίες για την συµπλήρωση των τυποποιηµένων εγγράφων
µπορείτε να λάβετε από το Ειδικό Σηµείο Επικοινωνίας.
Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώνετε αµελλητί για καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης ή άλλες ουσιώδεις µεταβολές στην οικονοµική σας
κατάσταση.
Η

απόκρυψη

σηµαντικών

πληροφοριών

ή/και

η

άρνηση

να

προσκοµίσετε όλα τα αναγκαία έγγραφα και καταστάσεις που θα σας
ζητήσει η Εταιρία µας, ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση του αιτήµατος
σας για ρύθµιση θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της ∆ΕΚ, κατόπιν
προηγούµενης προειδοποιητικής έγγραφης ειδοποίησης της Εταιρίας
µας.
Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και
στοιχεία από άλλες πηγές, σεβόµενη πάντα το νόµο.

Ειδικότερα, επισηµαίνουµε ότι η µη ανταπόκρισή σας εντός της προθεσµίας
που αναφέρεται ανωτέρω, θα οδηγήσει αυτοµάτως στην ολοκλήρωση της ∆ΕΚ
χωρίς ειδικότερη έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων.
Τα υποβληθέντα οικονοµικά σας στοιχεία και κάθε διαθέσιµη από άλλη πηγή
πληροφόρηση αξιοποιούνται από την Εταιρία ώστε να αξιολογείται, κατά το
δυνατόν, η εισπραξιµότητα των απαιτήσεών µας µε βάση την τρέχουσα
οικονοµική σας κατάσταση και τις προοπτικές σας και των εταίρων της
επιχείρησής σας.

Για την αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των ∆ανειοληπτών
της η Εταιρία λαµβάνει υπόψη την αντικειµενική, εµπορική και ευχερούς
διάθεσης αξία αυτών.

Στάδιο 4: Πρόταση και Εξέταση κατάλληλων λύσεων
ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης.
Μετά την λήψη όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη διαµόρφωση της
πλήρους εικόνας της οικονοµικής σας κατάστασης, η Εταιρία, λαµβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, θα εξετάσει τις πιθανές λύσεις
ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε λύσης ρύθµισης ή οριστικής
διευθέτησης η Εταιρία µας στηρίζεται σε διαφανή κριτήρια και διαδικασίες.
Περαιτέρω, λαµβάνει υπόψη, σε κάθε περίπτωση, την ανάγκη συµµόρφωσής
της µε τις ισχύουσες εποπτικές απαιτήσεις, ιδίως αναφορικά µε την
κεφαλαιακή της επάρκεια και την διατήρηση των απαιτούµενων κεφαλαιακών
δεικτών, καθώς και τις ειδικότερες για την διαχείριση των καθυστερήσεων
διατάξεις προληπτικής εποπτείας που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος για
την διαχείριση απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης, η Εταιρία θα σας την γνωστοποιήσει
εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος αποστέλλοντας σε εσάς και σε
τυχόν Εγγυητές σχετική επιστολή.
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Σε περίπτωση που αποδέχεστε την πρόταση της Εταιρίας, θα πρέπει να
υπογράψετε την επιστολή και να την επιστρέψετε στην Εταιρία εντός
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της.
Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε την πρόταση της Εταιρίας, εντός
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της,
έχετε την δυνατότητα :
o Να αντιπροτείνετε γραπτώς διαφοροποιηµένη πρόταση επί της
οποίας η Εταιρία µας θα απαντήσει καταφατικά ή αρνητικά εντός
δύο (2) µηνών από την παραλαβή της. ∆ιευκρινίζεται ότι

το

δικαίωµα σας αυτό µπορεί να ασκηθεί µία (1) φορά. Ή
o Να δηλώσετε γραπτώς ότι αρνείστε να συναινέσετε µε
οποιαδήποτε πρόταση

Σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας επί της προτάσεως της Εταιρίας µας ή
της αντιπρότασής σας για τη ρύθµιση ή την οριστική διευθέτηση των οφειλών
σας, θα ολοκληρωθεί η ∆ΕΚ χωρίς ειδικότερη έγγραφη ειδοποίηση από την
Εταιρία µας.

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η Εταιρία έχει θεσπίσει ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων για ρυθµίσεις και
οριστικές διευθετήσεις και τον χαρακτηρισµό των ∆ανειοληπτών της ως Μη
Συνεργάσιµων, η οποία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τη σύσταση Επιτροπής
Ενστάσεων, για τον αµερόληπτο χειρισµό των ενστάσεων που λαµβάνει.

Η ένσταση απαιτείται να υποβάλλεται από τον ∆ανειολήπτη ή πρόσωπο προς
το οποίο έχει παρασχεθεί ειδική εξουσιοδότηση για φυσικά πρόσωπα και σε
περίπτωση νοµικών προσώπων από τον/ους νόµιµο/ους εκπρόσωπο/ους του.
Ενστάσεις, επίσης είναι αποδεκτές και από Εγγυητές.

Οι ∆ανειολήπτες που επιθυµούν να υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να το
κάνουν γραπτώς, συµπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Ένστασης, το οποίο
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µπορείτε να βρείτε αναρτηµένο στην ιστοσελίδα µας

http://www.hc-

leasing.gr/ ή στα γραφεία της Εταιρίας (Πανεπιστηµίου 39, 105 64 Αθήνα).

∆ιευκρινίζεται ότι προφορικές ή ανώνυµες ενστάσεις δεν θεωρούνται
αποδεκτές.

Το έντυπο θα πρέπει να συµπληρώνεται πλήρως, να υπογράφεται από τον
∆ανειολήπτη ή το νόµιµο εκπρόσωπό του και να αποστέλλεται µαζί µε όλα τα
δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία κρίνει ο ενιστάµενος ή/και έχει ζητήσει η
Εταιρία , είτε:
Με συστηµένη αλληλογραφία-µε την ένδειξη “Προς Επιτροπή
Ενστάσεων” στην διεύθυνση (Πανεπιστηµίου 39, 105 64 Αθήνα),
είτε
Ηλεκτρονικά,

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

appealscommitee@hc-leasing.gr

Με την παραλαβή της ένστασης από την Εταιρία µας, θα αποστέλλεται
επίσηµη γνωστοποίηση παραλαβής της και διαβίβασής της στην Επιτροπή
Ενστάσεων εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της.

Κατά τη διάρκεια εξέτασης της ένστασης, η Επιτροπή

Ενστάσεων δύναται να λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν
από τον ενιστάµενο, αλλά και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία ή
πληροφορίες κρίνει απαραίτητα. Προς τούτο, η Επιτροπή Ενστάσεων διατηρεί
το δικαίωµα, όπως αυτεπάγγελτα ζητήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες από τα
αρµόδια τµήµατα/ διευθύνσεις της Εταιρίας, τα οποία χειρίστηκαν µέχρι την
ηµεροµηνία της εξέτασης της ένστασης το συγκεκριµένο ∆άνειο.

Η απόφαση της Επιτροπής αναφορικά µε την ένσταση θα εκδίδεται εντός
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της. ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε
∆ανειολήπτης έχει το δικαίωµα να προσφύγει στη ∆ιαδικασία αυτή µόνο µία
φορά.
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∆ιευκρινίζεται ότι, κατά το νόµο, η προαναφερθείσα ένσταση θα πρέπει να
αφορά µόνο το τυπικό µέρος της ∆ιαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων και
όχι την ουσιαστική αξιολόγηση της διαδικασίας ή τις πολιτικές και
µεθοδολογίες που εφαρµόζει η Εταιρία µας.

5. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ‘Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Οι κύριες λύσεις ρύθµισης και οριστικής διευθέτησης που εξετάζονται από την
Εταιρία µας ως προς την καταλληλότητα τους στο Στάδιο 4 της κάθε ∆ΕΚ,
ενδεικτικά είναι οι εξής:

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
6.1 ∆άνειο που υπόκειται σε ευνοϊκό νοµικό καθεστώς
Οι διατάξεις του Κώδικα ∆εοντολογίας που αφορούν τα στάδια 4 και 5 της
∆ΕΚ και τον Χειρισµό του Μη Συνεργάσιµου ∆ανειολήπτη δεν εφαρµόζονται
εάν ο ∆ανειολήπτης επιλέξει την εξωδικαστική επίλυση της οφειλής του µε
διαµεσολαβητή ή επιδιώξει την προστασία άλλων νοµικών διατάξεων.
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6.2 Φορείς στους οποίους τυχόν διαβιβάζονται τα στοιχεία
που σχετίζονται µε τις καθυστερούµενες καταβολές
των ∆ανειοληπτών.
Η Εταιρία διαβιβάζει τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις καθυστερούµενες
καταβολές των ∆ανειοληπτών στην “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.”.

6.3 Φορείς Παροχής Συµβουλευτικής συνδροµής.
Έχετε δικαίωµα να απευθυνθείτε για τυχόν θέµατα που αφορούν τον
Κώδικα ∆εοντολογίας σε αρµόδιους φορείς παροχής συµβουλευτικής
συνδροµής, εάν εµπίπτετε στο πεδίο εφαρµογής τους. Ενδεικτικά
αναφέρουµε τους ακόλουθους φορείς:
-

ΙΝΚΑ/

ΓΟΚΕ,

Γενική

Οµοσπονδία

Καταναλωτών

Ελλάδος

(Γ’

Σεπτεµβρίου 13, 10432, Αθήνα, e-mail:inka@inka.gr),
-

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (Στουρνάρη 17,
10683, Αθήνα, e-mail: info@pomek.gr),

-

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Στουρνάρη 17, 10683, Αθήνα, e-mail: info@ekpizo.gr),

-

Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471,
Αθήνα, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr),-

6.4 Συνοπτική περιγραφή της πολιτικής και διαδικασιών
επικοινωνίας της Εταιρίας.
Σας ενηµερώνουµε ότι η Εταιρεία εφαρµόζει εναλλακτικά ή και συνδυαστικά
την ακόλουθη πολιτική επικοινωνίας:
Τηλεφωνική Επικοινωνία
Επιστολές
Τηλεοµοιοτυπία &
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
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7. Ενηµέρωση σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εταιρία µας µε έδρα την οδό Πανεπιστηµίου 39 στην Αθήνα, ως υπεύθυνος
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας
Επίλυσης Καθυστερήσεων («∆ΕΚ»), σας ενηµερώνει µε τις ακόλουθες
πληροφορίες για το είδος των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγουµε για
εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουµε, τους
τρίτους µε τους οποίους µοιραζόµαστε τα δεδοµένα αυτά, καθώς και τα
δικαιώµατα που διαθέτετε, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2016/679 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων στα πλαίσια της
∆ΕΚ

γίνεται

από

τους

αρµόδιους,

εξουσιοδοτηµένους

και

ειδικά

εκπαιδευµένους υπαλλήλους της Εταιρίας µας και αφορά τα στοιχεία που µας
έχετε προσκοµίσει τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όσο και τα στοιχεία που επιπλέον σας ζητήθηκαν
στα πλαίσια της ∆ΕΚ.
Στο σχετικό αρχείο περιλαµβάνονται τα έγγραφα, πληροφορίες και προσωπικά
δεδοµένα που τεκµηριώνουν την ανάγκη προσφυγής στη ∆ΕΚ, την επιδίωξη
λύσης ή τους λόγους που εµπόδισαν την επιδίωξη λύσης µε αυτή τη
διαδικασία, το χαρακτηρισµό σας ως συνεργάσιµου ή µη δανειολήπτη, καθώς
και την τεκµηρίωση τυχόν υπαγωγής σε κάποια κατηγορία Κοινωνικά Ευπαθών
Οµάδων
Στην περίπτωση που δεν επιθυµείτε να µας προσκοµίσετε τα απαιτούµενα
αυτά στοιχεία, δεν θα είµαστε σε θέση να προχωρήσουµε σε λύση ρύθµισης
αναφορικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµών.
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ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Τα προσωπικά δεδοµένα στο πλαίσιο της ∆ΕΚ συλλέγονται για σκοπούς
συµµόρφωσης της εταιρείας µας µε τις υποχρεώσεις διαχείρισης µη
εξυπηρετούµενων ιδιωτικών οφειλών, που επιβάλλει ο Κώδικας ∆εοντολογίας
Τραπεζών του Ν. 4224/2013 («Κώδικας ∆εοντολογίας»), όπως ισχύει.
Ειδικά τα προσωπικά δεδοµένα που λαµβάνουµε κατόπιν ρητής και ειδικής
συγκατάθεσής σας µε ξεχωριστό έγγραφο και αφορούν πληροφορίες για την
υγεία σας, συλλέγονται µε σκοπό την κατάταξή σας στην κατηγορία των
Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων λόγω προβληµάτων υγείας και την ανάλογη
εξατοµικευµένη αντιµετώπιση της περίπτωσής σας στο πλαίσιο της ∆ΕΚ. Σε
κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωµα να αποσύρετε την εν λόγω ρητή
συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων υγείας και να
ζητήσετε τη διαγραφή τους, ανά πάσα στιγµή. Μη ρητή συγκατάθεση για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που αφορούν την υγεία σας (ή
απόσυρση αυτής), θα έχει ως συνέπεια τη µη δυνατότητα υπαγωγής σας στην
κατηγορία των Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων λόγω προβληµάτων υγείας.
Στην περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούµε τα προσωπικά σας
δεδοµένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα
ενηµέρωση, θα σας ειδοποιήσουµε ξανά εκ των προτέρων και θα ζητήσουµε
νέα συγκατάθεση, όπου αυτή απαιτείται.
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ
Τα προσωπικά σας δεδοµένα που γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας στα
πλαίσια της ∆ΕΚ δεν γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπεται γνωστοποίηση σε τρίτους από
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (π.χ. εποπτικές αρχές ή φορείς του
δηµοσίου τοµέα).
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ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ
Τα προσωπικά σας δεδοµένα τηρούνται για περίοδο έξι (6) ετών από την
ηµεροµηνία που κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή µας, ή σε κάθε
περίπτωση, για έξι (6) έτη µετά τη λήξη ή λύση της συνεργασίας µας,
σύµφωνα µε τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια διατήρησης που προβλέπει ο
Κώδικας ∆εοντολογίας.
ΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ
∆εσµευόµαστε να διατηρούµε τα δεδοµένα σας ενηµερωµένα και ακριβή, να
τα αποθηκεύουµε και διαγράφουµε µε ασφάλεια, να µην συλλέγουµε και
διατηρούµε δεδοµένα που δε µας είναι απαραίτητα, να προστατεύουµε τα
δεδοµένα σας από απώλεια, κακή χρήση, µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή
αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουµε την ύπαρξη κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την προστασία τους. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τις πολιτικές που ακολουθούµε για την διαφύλαξη
των προσωπικών σας δεδοµένων µπορείτε να απευθυνθείτε στην αρµόδια
οµάδα της εταιρείας µας για θέµατα προσωπικών δεδοµένων, στα στοιχεία
επικοινωνίας που περιλαµβάνονται στο τέλος του παρόντος ενηµερωτικού
φυλλαδίου.
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα δικαιώµατά σας που µπορούν να
ασκηθούν χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση, µε υποβολή αιτήµατος στην
εταιρεία µας:
1) ∆ικαίωµα πρόσβασης: µπορείτε να λάβετε γνώση σχετικά µε το
είδος

των

δεδοµένων

σας

προσωπικού

χαρακτήρα

που

υποβάλλονται σε επεξεργασία από εµάς.
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2) ∆ικαίωµα διόρθωσης: µπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή
συµπλήρωση των προσωπικών σας δεδοµένων που είναι
ανακριβή ή ελλιπή.
3) ∆ικαίωµα διαγραφής: µπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των
προσωπικών σας δεδοµένων, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε
σχέση µε τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας τους,
εφόσον η διαγραφή τους δεν απαγορεύεται βάσει υποχρεώσεων
που απορρέουν για την εταιρεία µας από τη νοµοθεσία.
4) ∆ικαίωµα περιορισµού: µπορείτε να ζητήσετε τον περιορισµό της
περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων, για
όσο διάστηµα υπάρχει κάποια αµφισβήτηση αναφορικά µε την
επεξεργασία τους.
5) ∆ικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων: µπορείτε να
ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε κοινώς
χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχανήµατα µορφότυπο,
ή να µας ζητήσετε να τα διαβιβάσουµε σε άλλο πάροχο
υπηρεσιών.
Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωµάτων διόρθωσης, διαγραφής και
περιορισµού των δεδοµένων σας, τα αιτήµατα αυτά θα διαβιβάζονται και
στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδοµένα γνωστοποιήθηκαν στα
πλαίσια της ∆ΕΚ (π.χ. εποπτικές αρχές ή φορείς του δηµοσίου τοµέα).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για οποιοδήποτε αίτηµα σχετικό µε την επεξεργασία των δεδοµένων σας στα
πλαίσια της ∆ΕΚ, παρακαλούµε όπως απευθύνεστε στην αρµόδια οµάδα της
εταιρείας µας για θέµατα προσωπικών δεδοµένων
Αθανασία Ρέρρε, Νοµική Σύµβουλος
Hellas Capital Leasing S.A.

35

Πανεπιστηµίου 39
105 64 Αθήνα
Τηλ. 210-6783173
e-mail. A.rerre@hc-leasing.gr

Γουλιέλµος Αναγνωστόπουλος, Compliance Officer
Hellas Capital Leasing S.A.
Πανεπιστηµίου 39
105 64 Αθήνα
Τηλ. 210-6783138
e-mail. w.anagnostopoulos@hc-leasing.gr

∆ιονύσιος Τριανταφύλλου, IT Manager
Hellas Capital Leasing S.A.
Πανεπιστηµίου 39
105 64 Αθήνα
Τηλ. 210-6783151
e-mail. d.triandafyllou@hc-leasing.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία
των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr
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Παράρτηµα
Χρήσιµα Τηλέφωνα Επικοινωνίας και Πληροφορίες
Εταιρία
Ιστοσελίδα: http://www.hc-leasing.gr
Τηλέφωνο: 210- 67 83 000
Fax:

210-67 73 398

E-mail: info@hc-leasing.gr

Ειδικό Σηµείο Επικοινωνίας της Εταιρίας
Μονάδα ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων
Τηλέφωνο: 210- 678 3414 (κυρία Πάσχου Κατερίνα)
Fax:

210- 677 3398

E-mail: arrearsmanagement@hc-leasing.gr
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