
  

 
Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες  
Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) 
 
Σκοπός 
 

Η Veraltis Asset Management Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π (εφεξής “Veraltis”), συμπεριλαμβάνει 
στους στόχους της τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η Εταιρεία βρίσκεται υπό την 
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4354/2015 
και την ΠΕΕ 118/2017, ως ισχύουν σήμερα.  
 
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας (Ν.4224/2013) και την υπ’ αριθμ. 392/2021 Απόφαση της 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, καθιερώνεται η Διαδικασία Επίλυσης 
Καθυστερήσεων (ΔΕΚ). Δέσμευση της Εταιρείας αποτελεί η εύρεση της καταλληλότερης λύσης, με 
σκοπό τη διευθέτηση των οφειλών τους, σε συνεργασία με τους οφειλέτες, οι οποίοι βάσει Νόμου 
δύνανται να ενταχθούν και αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 
 

Έτσι θεσπίζεται μια λεπτομερής διαδικασία, με αντίστοιχη κατηγοριοποίηση δανείων και 
δανειοληπτών κατάλληλη, για την ορθή εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας. 
 

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) 
 
Εξαιρέσεις 
 
Από τη Δ.Ε.Κ. εξαιρούνται: 
 

• Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015 ή απαιτήσεις από 
συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί μετά την 1.1.2015 και για τις οποίες έχει ήδη εφαρμοσθεί 
μία (1) φορά η Δ.Ε.Κ. 

• Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν ως συνολικό άθροισμα κανένα από τα 
παρακάτω όρια: 

• το ποσό των € 1.000 σε περίπτωση φυσικών προσώπων 
• το ποσό των € 5.000 σε περίπτωση νομικών προσώπων 

• Οι απαιτήσεις έναντι Νομικών Προσώπων που δεν αποτελούν «πολύ μικρές επιχειρήσεις» 
 
Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει, βάσει του εν ισχύ πλαισίου, τη δυνατότητα να αναστείλει την εκκίνηση 
Δ.Ε.Κ. ή να αναστείλει ήδη εκκινηθείσα Δ.Ε.Κ. στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

• Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α’ 207/27.10.2020 «Ρύθμιση οφειλών και 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας») ή το Ίδρυμα έχει κοινοποιήσει στο δανειολήπτη πρόσκληση για 
εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 
4738/2020 και για το χρονικό διάστημα έως την περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης για 
οποιοδήποτε λόγο 

• Ο δανειολήπτης έχει υπογράψει σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών κατά τα άρθρα 5 επ. Ν. 
4738/2020, η οποία δεν τελεί υπό την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης, και το Ίδρυμα δεσμεύεται από την παραπάνω σύμβαση 

 
 
 



  

• Ο δανειολήπτης ή το Ίδρυμα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση 
συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή  συναφθεί  τέτοια  
συμφωνία  σύμφωνα  με  το  άρθρο  41  του Ν.  4738/2020  ή  την παρ. 5 του άρθρου 103 του 
Ν. 3588/2007, η οποία είναι δεσμευτική για το Ίδρυμα 

• Ο δανειολήπτης ή το Ίδρυμα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για κήρυξη του 
δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν απόρριψή της 

• Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του Ν. 3588/2007 ή του Ν. 
3869/2010 ή του Ν. 4605/2019 ή του Ν. 4469/2017, η οποία εκκρεμεί, ή εκκρεμεί η έκδοση 
δικαστικής απόφασης ή εκκρεμεί η ίδια η διαδικασία, ή όταν ο δανειολήπτης έχει υπαχθεί 
στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014 

• Συντρέχει η περίπτωση ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4738/2020, δηλ. ο δανειολήπτης 
έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, 
λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. 
Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, 
αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος 

• O δανειολήπτης - νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση 
• Tρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση των χρεών του 

δανειολήπτη προς αυτούς 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση που ειδικά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

 
 

Η εφαρμογή της ΔΕΚ ολοκληρώνεται σε πέντε (5) στάδια: 
Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον Δανειολήπτη 
Στάδιο 2: Διαδικασία Συγκέντρωσης Οικονομικών Στοιχείων 
Στάδιο 3: Αξιολόγηση Οικονομικών Στοιχείων 
Στάδιο 4: Πρόταση Κατάλληλων Λύσεων 
Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (ΔΕΕ) 
 
 
Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον Δανειολήπτη 
 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Νόμου 4224/2013 όπως ισχύει η Veraltis είναι 
υποχρεωμένη να διασφαλίζει την έγκαιρη επικοινωνία με τους δανειολήπτες και τυχόν 
ενεχομένους στις συμβάσεις που είναι σε καθυστέρηση, με σκοπό να ενημερωθούν για τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. 
 

Η διαδικασία επικοινωνίας περιγράφεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και κατά βάση περιλαμβάνει 
τα εξής: 
 
Τυποποιημένη Επικοινωνία 
Σε περίπτωση που οι οφειλές σας υπερβούν τις τριάντα ημερολογιακές (30) ημέρες καθυστέρησης, 
η Εταιρεία θα σας στείλει, εντός των επόμενων δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, ειδοποίηση 
με γραπτή επικοινωνία, για την ένταξή σας στη Δ.Ε.Κ. 
 
Η ειδοποίηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, την ημερομηνία κατά την οποία οι οφειλές περιήλθαν 
σε καθυστέρηση, τον αριθμό και το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων δόσεων, το άληκτο 
υπόλοιπο των οφειλών και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται το μη ενήμερο τμήμα των οφειλών 
καθώς και ενημέρωση για την υποχρέωση συμπλήρωσης του εντύπου 
«Τυποποιημένη  Οικονομική  Κατάσταση»  (εφεξής,  η  «Τ.Ο.Κ.»)  στην  περίπτωση  Φυσικών  
Προσώπων  ή  του  εντύπου 
«Τυποποιημένη Οικονομική Πληροφόρηση» στην περίπτωση Νομικού Προσώπου, ενώ 



  

συνοδεύεται από το «Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες» και 
την αναφορά στα «Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας» για τη διενέργεια των επαφών και την παροχή 
τυχόν διευκρινίσεων. 
 
Επισημαίνεται ότι ως «γραπτή επικοινωνία» νοείται η επικοινωνία που διενεργείται με συστημένη 
επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή, ή αυτοπρόσωπη παράδοση στο 
δανειολήπτη ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο, ή με άλλο «σταθερό μέσο» εφόσον 
έχει δηλωθεί από το δανειολήπτη και επιβεβαιωθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπό 
την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται με ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής, 
η τήρηση αρχείου και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
 
Τηλεφωνική επικοινωνία: Διεξάγεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η συχνότητα της 
επικοινωνίας καθορίζεται από τον Ν. 3758/2009, όπως ισχύει, και στοχεύει στην ενημέρωση του 
δανειολήπτη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, την επίλυση τυχόν αποριών για τις διαδικασίες 
του Κώδικα, την υπενθύμιση των προβλεπόμενων ημερομηνιών που ορίζονται στον Κώδικα για την 
ανταπόκριση του δανειολήπτη και τη σημασία της έγκαιρης τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Η επικοινωνία διεξάγεται σε όλα τα στάδια της ΔΕΚ και έχει τυποποιηθεί στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, επιδιώκοντας να έχει σαφές, διαφωτιστικό, ορθό και εύληπτο περιεχόμενο. 
 

Στάδιο 2: Διαδικασία Συγκέντρωσης Οικονομικών Στοιχείων 
 

Ο δανειολήπτης πρέπει να συμπληρώσει εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών (15) την 
“Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση” και να την προσκομίσει στην Veraltis με απόδειξη 
παραλαβής. Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις προσκομίζεται το “Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής 
Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης”. 
 

Σε περίπτωση όπου ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει δυσκολίες στην συμπλήρωση των άνω 
εγγράφων, μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας ή να επισκεφθεί κάποιο από τα Ειδικά σημεία 
επικοινωνίας ή να καλέσει στο 2168099230 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-20:00) 
 

Η Veraltis μπορεί να ζητήσει έγγραφα υποστηρικτικά στοιχεία/δικαιολογητικά αναγκαία για την 
επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση, τα υποστηρικτικά 
στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται από τον δανειολήπτη σε διάστημα δεκαπέντε 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αυτά ζητήθηκαν, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως 
ειδική άλλη προθεσμία. 
 

Στάδιο 3: Αξιολόγηση Οικονομικών Στοιχείων 
 

Η Veraltis μετά την συλλογή όλων των απαραίτητων έγγραφων στοιχείων, προχωρά στο στάδιο 
Αξιολόγησης των Οικονομικών Στοιχείων, όπως περιγράφεται στον Κώδικα Δεοντολογίας με σκοπό 
την εξεύρεση της καταλληλότερης και πλέον βιώσιμης λύσης για την αποπληρωμή των 
υποχρεώσεων του οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό η Veraltis διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 
τον δανειολήπτη πρόσθετα οικονομικά στοιχεία ή και έγγραφα τα 



  

οποία αυτός υποχρεούται να προσκομίζει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Η Veraltis 
δύναται να ζητήσει την αυτή πληροφόρηση και από άλλες νόμιμες πηγές προς αξιολόγηση. 
 

Συνεκτιμώνται κατά το δυνατόν και κατ' ελάχιστον τα εξής: 

• η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και λοιπών ενεχομένων σε κάθε σύμβαση. 

• η περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη (για τυχόν εμπράγματη εξασφάλιση). 

• η οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτης. 

• τα τρέχοντα εισοδήματα και η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτης. 

• το συνολικό ύψος των οφειλών του δανειολήπτη περιλαμβανομένων έναντι άλλων 
ιδρυμάτων. 

• ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς. 

• η ηλικία του δανειολήπτη και λοιπών ενεχομένων σε κάθε σύμβαση. 

• υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την αλήθεια και την ορθότητα των 
υποβαλλόμενων προς αξιολόγηση οικονομικών και λοιπών στοιχείων του δανειολήπτη και 
λοιπών ενεχομένων σε κάθε σύμβαση. 

• οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές ορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας  του 
Ν.4224/2013, ως ισχύει σήμερα 

 
Στάδιο 4: Πρόταση Κατάλληλων Λύσεων 
 

Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση η Veraltis παρέχει, χωρίς αυτό να θεωρείται νέα υπηρεσία προς τον 
δανειολήπτη (άρθρο 12 του Νόμου 4281/2014) που θεωρείται συνεργάσιμος, πρόταση μιας ή 
περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης και αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, λύση/-εις 
οριστικής διευθέτησης, σύμφωνα με τους σχετικούς ενδεικτικούς τύπους. Η εκπλήρωση της 
παρούσας υποχρέωσης δεν συναρτάται από απαίτηση προηγούμενης εξόφλησης τυχόν οφειλών 
του δανειολήπτη προς λοιπούς πιστωτές. 
 

Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (ΔΕΚ) 
 

Η Veraltis έχει συστήσει Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτούμενη από τουλάχιστον τρία (3) ανώτερα 
στελέχη σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013. Η οικεία Επιτροπή Ενστάσεων 
στελεχώνεται από κατάλληλα και αξιόπιστα πρόσωπα, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα και υποστηρίζεται από επαρκείς πόρους, τόσο σε επίπεδο υποδομής και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης, όσο και σε επίπεδο προσωπικού υποστήριξης αυτής. Τα μέλη της 
επιτροπής είναι ανεξάρτητα και δεν σχετίζονται με λειτουργίες χορήγησης, έγκρισης και ελέγχου 
πιστοδοτήσεων. 
 

Σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει συγκεκριμένη ένσταση, για την οποία 
μέλος της θεωρεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτού και του δανειολήπτη ή 
αυτού και της Veraltis, επιβάλλεται το μέλος της να το δηλώσει εγγράφως και να ζητήσει να 
αντικατασταθεί ή να απέχει από τη λήψη απόφασης επί της συγκεκριμένης ένστασης, ομοίως και 
ο δανειολήπτης δικαιούται και επιβάλλεται να ζητήσει την αντικατάστασή του, τυχόν δε απόφαση 
ληφθείσα – ενώ υφίσταται τέτοια σύγκρουση συμφερόντων – θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη 
και θα επαναλαμβάνεται η εκδίκαση της ενστάσεως . 
 
 
Οι λόγοι που ο δανειολήπτης θελήσει να υποβάλει ένσταση, μπορεί να είναι οι εξής: 
Σε περίπτωση που διαφωνεί με τον αποχαρακτηρισμό του ως Συνεργάσιμου. 



  

Σε περίπτωση που η Veraltis δε τήρησε τυχόν γνωστοποιήσεις στο δανειολήπτη σχετικά με τις 
πολιτικές και μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Κώδικα. 
Σύμφωνα με την διαδικασία ο κάθε δανειολήπτης πρέπει: 
να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε προκαθορισμένα σημεία επικοινωνίας με το προσωπικό 
που είναι επιφορτισμένο να εμπλέκεται στη «Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων». 
να μπορεί να προμηθευτεί τα τυποποιημένα Έγγραφα Ενστάσεων, από τα Ειδικά Σημεία 
Επικοινωνίας ή μέσω της ιστοσελίδα της Veraltis www.Veraltis.gr. 
την έγγραφη βεβαίωση παραλαβής των ενστάσεων και την διαβίβασή τους αμελλητί στην Επιτροπή 
Ενστάσεων και 
την προηγούμενη ενημέρωση για τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
εξέταση της ένστασης, και τις προθεσμίες για την υποβολή -εξέταση των ενστάσεων εντός 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής επιστολής. 
Ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες 
από την υποβολή της ένστασης εκ μέρους του δανειολήπτη, είναι έγγραφη και δεόντως και 
επαρκώς αιτιολογημένη και γνωστοποιείται στον ενιστάμενο δανειολήπτη εντός εύλογου χρόνου. 
 

Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, η Veraltis γνωστοποιεί τις διορθωτικές ενέργειες, στις οποίες 
προτίθεται να προβεί ή την τυχόν αναθεωρημένη λύση. 
 

Λύσεις Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης 
 

Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση η Veraltis παρέχει, χωρίς αυτό να θεωρείται νέα υπηρεσία προς τον 
δανειολήπτη (άρθρο 12 του Νόμου 4281/2014) που θεωρείται συνεργάσιμος, πρόταση μιας ή 
περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης και αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, λύση/-εις 
οριστικής διευθέτησης, σύμφωνα με τους σχετικούς ενδεικτικούς τύπους στο Παράρτημα I του 
παρόντος. Η εκπλήρωση της παρούσας υποχρέωσης δεν συναρτάται από απαίτηση προηγούμενης 
εξόφλησης τυχόν οφειλών του δανειολήπτη προς λοιπούς πιστωτές. 
 
Κατηγοριοποίησή ως «Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης» 
 
Η τυχόν μη ανταπόκρισή σας εντός των ως άνω προβλεπόμενων προθεσμιών ως προς: 
 

• την προσκομιδή των απαιτούμενων οικονομικών σας στοιχείων 
• την ανταπόκρισή σας στην πρότασης λύσης ρύθμισης/ οριστικής διευθέτησης που θέτει 

υπόψη σας η Veraltis, δηλαδή: 
• την αποδοχή ή άρνηση στην πρότασης λύσης ρύθμισης/ οριστικής διευθέτησης που θέτει 

υπόψη σας η Veraltis ή 
• την υποβολή από μέρους σας αντιπρότασης στην πρότασης λύσης ρύθμισης/ οριστικής 

διευθέτησης που θέτει υπόψη σας η Veraltis παρέχει στη Veraltis το δικαίωμα να σας 
κατηγοριοποιήσει ως Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη και να ασκήσει για λογαριασμό του 
δικαιούχου των απαιτήσεων (Τράπεζα ή Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) όλα τα νόμιμα και 
συμβατικά δικαιώματα αυτού για την είσπραξη των απαιτήσεών του. 

 
Εφόσον  είστε  Φυσικό  Πρόσωπο  κι  έχετε  κατηγοριοποιηθεί  ως  «Μη  Συνεργάσιμος 
Δανειολήπτης»,  θα  λάβετε  από  την Εταιρεία, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 
τη σχετική κατηγοριοποίησή σας, γραπτή ενημέρωση ότι έχετε κατηγοριοποιηθεί ως μη 
συνεργάσιμος και τους ειδικότερους λόγους για την κατηγοριοποίησή σας, τον κίνδυνο εκποίησης 
τυχόν εξασφαλίσεων, τον αποκλεισμό από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
καθώς και το δικαίωμά σας για υποβολή ένστασης ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία, όπως 
αναλυτικώς περιγράφεται ανωτέρω. 
 
 

http://www.b2kapital.gr/


  

Τήρηση αρχείων και στοιχείων 
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ., η Εταιρεία τηρεί πλήρες αρχείο των οικονομικών και λοιπών 
στοιχείων που τίθενται υπόψη της για την αξιολόγησή σας και την υποβολή κατάλληλης πρότασης 
λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών σας, για τουλάχιστον έξι (6) έτη από την 
ημερομηνία που κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή της, και όλα τα στοιχεία για τουλάχιστον έξι 
(6) έτη από τη λήξη της συνεργασίας μας στα πλαίσια της Δ.Ε.Κ.. 
 
 
Ενδεικτικοί Τύποι Λύσεων 
 

Στο σημείο αυτό δεν γίνεται εξαντλητική παράθεση όλων των δυνατών τύπων σύννομων 
ρυθμίσεων και διευθετήσεων, αλλά επιδιώκεται η σχηματική τυποποίηση εκείνων των τύπων 
ρυθμίσεων και διευθετήσεων που κατά κανόνα τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής, για σκοπούς 
συγκρισιμότητας, διαφάνειας και καλύτερης παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας τους, σε 
επίπεδο συστήματος και συναντιούνται ως οι πλέον συνήθεις στη διεθνή πρακτική, ως σύννομοι, 
δόκιμοι και ρεαλιστικοί τύποι ρυθμίσεων και οριστικών διευθετήσεων για δανειολήπτη, ο οποίος 
βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να ανταποκριθεί στους υφιστάμενους 
όρους της πιστοδότησης. 
 

Τμήμα Ι : Τύποι βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων



  

Ως βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμίσεων θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των 
δύο (2) ετών που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, 
προσωρινές. 
 

(α) Κεφαλαιοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών: H κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
και η αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου. 
 

(β) Τακτοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών: Συμφωνία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών με προκαθορισμένο κοινά αποδεκτό χρονοδιάγραμμα. 
 

(γ) Μειωμένη Δόση Μεγαλύτερη των Οφειλόμενων Τόκων: Μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης 
αποπληρωμής σε επίπεδο που υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για 
καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. 
 

(δ) Καταβολή μόνο Τόκων: Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου 
καταβάλλονται μόνο τόκοι. 
 

(ε) Μειωμένη Δόση Μικρότερη των Οφειλόμενων Τόκων: Μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης 
αποπληρωμής σε επίπεδο μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για 
καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. Οι ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται. 
 

(στ) Περίοδος Χάριτος: Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο. Οι τόκοι 
κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται. 
 

Τμήμα II : Τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων 
 

Κατατάσσονται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, με στόχο τη μείωση 
της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές 
παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη 
λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. 
 

(α) Μείωση Επιτοκίου: Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου. 
 

(β) Παράταση Διάρκειας: Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή μετάθεση 
της συμβατικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης του δανείου). 
 

(γ) Διαχωρισμός Οφειλής: Διαχωρισμός της οφειλής του δανειολήπτη σε δύο τμήματα 
("tranches"): 
το τμήμα του δανείου, το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει, με βάση 
την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του, και 
το υπόλοιπο τμήμα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση 
περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ αρχής από τα δυο μέρη. 



  

(δ) Μερική Διαγραφή Οφειλής: Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης του 
ιδρύματος, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό 
να εξυπηρετηθεί ομαλά. 
 

(ε) Λειτουργική Αναδιάρθρωση Επιχείρησης: Αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να καταστεί 
βιώσιμη και ικανή για την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η αναδιοργάνωση μπορεί να 
περιλαμβάνει ενέργειες όπως η αλλαγή διοίκησης, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, ο 
περιορισμός του κόστους, ο εταιρικός μετασχηματισμός, η ανανέωση πιστωτικών ορίων ή/και η 
παροχή νέων δανείων. 
 

(στ) Συμφωνία Ανταλλαγής Χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο: Μετατροπή μέρους της οφειλής σε 
μετοχικό κεφάλαιο, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι 
δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά. 
 

Τμήμα III : Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης 
 

Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης 
μεταξύ και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης 
του δικαιούχου ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη. Η λύση αυτή μπορεί να συνδυάζεται με 
παράδοση (εθελοντική) της εμπράγματης εξασφάλισης στο δικαιούχο ίδρυμα ή Εταιρεία προς 
μείωση του συνόλου της απαίτησης ή ακόμα και με οικειοθελή ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων 
προς τακτοποίηση της απαίτησης. 
 

Παρατίθενται ενδεικτικά επιμέρους λύσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο των διεθνών 
πρακτικών, η υιοθέτηση εκάστης εξ αυτών, όμως, εξετάζεται κάθε φορά σε σχέση με τις 
προβλέψεις του ελληνικού δικαίου: 
 

(α) Λοιπές Εξωδικαστικές Ενέργειες: Οι εξωδικαστικές ενέργειες που δεν εμπίπτουν σε κάποια από 
τις παρακάτω κατηγορίες. 
 

(β) Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου: O δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί εκούσια - οικειοθελώς 
(δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς του ιδρύματος) την 
κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στο δικαιούχο ίδρυμα ή Εταιρεία. Στη σχετική συμφωνία 
διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. Η εν λόγω λύση μπορεί να 
αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη. 
 

(γ) Μετατροπή σε Ενοικίαση/Χρηματοδοτική Μίσθωση: O δανειολήπτης μεταβιβάζει την 
κυριότητα του ακινήτου στο δικαιούχο ίδρυμα ή Εταιρεία υπογράφοντας σύμβαση 
ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του 
ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό 
ακίνητο ή επαγγελματική στέγη. 
 

(δ) Εθελοντική Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου: O δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε 
πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου ιδρύματος ή 
Εταιρείας. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, το 
ίδρυμα προβαίνει σε διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά 
οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη. 



  

(ε) Διακανονισμός Απαιτήσεων: Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία το δικαιούχο ίδρυμα ή 
Εταιρεία λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών), είτε σειρά 
προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού το δικαιούχο ίδρυμα ή 
Εταιρεία ενδέχεται να προβαίνει σε μερική διαγραφή της απαίτησης. 
 

(στ) Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό: Το δικαιούχο ίδρυμα ή Εταιρεία υπερθεματίζει στον 
πλειστηριασμό αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης 
εξασφάλισης στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με τη 
συναίνεση του δανειολήπτη. 
 

(ζ) Ολική Διαγραφή Οφειλής: Το δικαιούχο ίδρυμα ή Εταιρεία αποφασίζει τη διαγραφή του 
συνόλου της οφειλής εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται 
περαιτέρω ανάκτηση. 
 

Οι ανωτέρω περιγραφόμενοι τρόποι ρύθμισης και διευθέτησης εκκρεμών απαιτήσεων (οφειλών) 
από δάνεια και πιστώσεις είναι κατά βάση ενδεικτικοί και συνιστούν συνήθεις λειτουργικούς 
μεθόδους και τρόπους, αμφίπλευρα αποδεκτούς (δανειστή/διαχειριστή και δανειολήπτη), οι 
οποίοι συναντιούνται ευρέως στην διεθνή πρακτική και είναι σύμφωνοι με την ελληνική 
νομοθεσία. 
 

Χειρισμός Δανειοληπτών που εντάσσονται σε Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες 
 

Η Veraltis έχει υιοθετήσει πολιτική χειρισμού δανειοληπτών με ειδικά προβλήματα υγείας (ως 
όρασης, ακοής, βαριάς ή μακροχρόνιας ασθένειας, νοητικών προβλημάτων) με ανάλογους 
εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, ενσωματώνοντας στην πολιτική του σχετικά κριτήρια. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, η Veraltis που κατά το Στάδιο 1 ή 2 της Δ.Ε.Κ. λαμβάνει τη σχετική πληροφόρηση 
και τεκμηρίωση από δανειολήπτη, οφείλει να προσαρμόζει αναλόγως τον τρόπο επικοινωνίας μαζί 
του. 
 

Συνεργάσιμος Δανειολήπτης  
 
Ένας δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως «Συνεργάσιμος» όταν τηρεί τις ακόλουθες γενικές αρχές 
συμπεριφοράς: 
 

• Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας [αριθμούς σταθερού, κινητού 
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (email), διεύθυνση κατοικίας 
και εργασίας] 

• Μεριμνά για τον ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για 
κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος 

• Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με το Δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό 
του και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε  κλήσεις και επιστολές εντός 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 

• Γνωστοποιεί στο Δανειστή ή σε όποιο ενεργεί για λογαριασμό του με ειλικρίνεια 
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση ή σχετικά με τη μεταβολή 
της οικονομικής του κατάστασης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 
μεταβολής της οικονομικής του κατάστασης ή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από 
την ημέρα που θα του ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το Δανειστή ή από όποιον 
ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του 

• Προβαίνει, αυτοπροσώπως ή διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση 
πληροφοριών προς το Δανειστή ή προς όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες 
πληροφορίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, 
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του 



  

[π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων 
που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κ.λπ.), απώλεια κυριότητας 
περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά 
ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.] και 

• Συνεργάζεται στη διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης λύσης ρύθμισης/οριστικής 
διευθέτησης με το Δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Ν. 4224/2013 

 
 
Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης 
 
Για φυσικά πρόσωπα, ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία 
της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική 
Στατιστική Υπηρεσία. Η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών στο πλαίσιο 
της Δ.Ε.Κ. γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την 1η ομάδα δαπανών, οι οποίες θεωρούνται οι πιο 
βασικές για τη διαβίωση του νοικοκυριού. 
 
Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών είναι οι εξής: 
 

➢ Όλες οι δαπάνες διατροφής 
➢ Όλες οι δαπάνες ένδυσης και υπόδησης 
➢ Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία 
➢ Όλα τα έξοδα κίνησης, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, καθώς και τα 

ασφάλιστρα αυτοκινήτου-μηχανής 
➢ Όλες οι δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς 
➢ Δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή και τη συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής 

χρήσης 
➢ Όλα τα αγαθά για τη συνήθη οικιακή κατανάλωση 
➢ Δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών ατομικής καθαριότητας και καλλωπισμού και λοιπά 

προσωπικά είδη, καθώς και δαπάνες σχετικά με τα κατοικίδια ζώα 
➢ Δαπάνες σχετικά με την ενημέρωση και τη μόρφωση 
➢ Όλες οι δαπάνες υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών 
➢ Δαπάνες ειδών και υπηρεσιών υγείας 
➢ Όλες οι δαπάνες υπηρεσιών εκπαίδευσης 
➢ Δαπάνες υπηρεσιών  κοινωνικής  προστασίας 
➢ Δαπάνες για λοιπές οικονομικές υπηρεσίες 

 
Η σχετική μεθοδολογία και το ενημερωτικό σημείωμα είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις www.hba.gr και www.efpolis.gr/el/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efpolis.gr/el/


  

Φορείς για τη Συνδρομή των Δανειοληπτών 
 

• Συνήγορος του Καταναλωτή  
(Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα, Τηλέφωνα: 210- 6460862 / 210-6460814 / 210- 6460612 / 
210-6460734 / 210-6460458, fax: 210 6460414, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, 
Website: www.synigoroskatanaloti.gr 

• Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών  

(Μασσαλίας 1, 10680, Αθήνα, Τηλέφωνα.: 10440, 210-3376700, Fax:210-3238821, e-
mail:info@hobis.gr) 

• Διαπιστευμένοι μεσολαβητές του άρθρου 7 του Ν. 3898/2010 

• Κάθε άλλος φορέας καταχωρημένος στο μητρώο του αρ. 18 της Υ.Α. 70330 Οικ./09.07.15 

mailto:grammateia@synigoroskatanaloti.gr,
http://www.synigoroskatanaloti.gr/

