
Εύρεση Λύσεων ...

Εύλογες Δαπάνες 

Διαβίωσης (ΕΔΔ)

Στην TBI Bank, λαμβάνουme πάντα υπόψη μας τις ΕΔΔ (Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης), όπως αυτές απορρέουν από τα στοιχεία 

της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών.

Καθώς η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται διαφορετικά, αναλόγως με την σύνθεση του κάθε νοικοκυριού, ενδεικτικές 

ΕΔΔ: Διατροφή, Ένδυση/Υπόδηση, Έξοδα κίνησης, Έξοδα μετακίνησης, Έξοδα συντήρησης μεταφορικών μέσων. Τα άνωθεν 

λαμβάνονται υπόψη, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, την μελλοντική ικανότητα 

αποπληρωμής και το ιστορικό της οικονομικής συμπεριφοράς του φυσικού προσώπου.

Αφού εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία του κάθε οφειλέτη, η TBI Bank, θα προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις που ταιριάζουν 

σε κάθε οφειλέτη ξεχωριστά. Ενδεικτικά ΤΟΚ, Ε1, Ε9, κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες και άμεση επικοινωνία καλέσετε στο 

+302103009993 όσο και στην www.tbibank.gr

Σημειώνεται ότι παράλληλα με την ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας, 

ενδέχεται και η τηλεφωνική επικοινωνία στα πλαίσια του Ν. 3758/2009.

Για περισσότερα στοιχεία για τις ΕΔΔ, αναζητήστε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους: 

www.keyd.gov.gr

A

A

5

4

3

2

1

Διαδικασία 

Επίλυσης 

Καθυστερήσεων 

(ΔΕΚ)

Έγγραφη ή/και τηλεφωνική ενημέρωση 

με σκοπό την ενημέρωση και 

τακτοποίηση της οφειλής εντός των 

πρώτων 30 ημερών (ημερολογιακών). Ο

οφειλέτης προκειμένου να θεωρείται 

«συνεργάσιμος», θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις σχετικές οχλήσεις.

Μετά το πέρας των 30 ημερών και εντός 

των επόμενων 15 ημερολογιακών 

ημερών, αποστέλλεται γραπτή 

ενημέρωση για την δυνατότητα και τον 

τρόπο υπαγωγής στην  ΔΕΚ του Κώδικα 

Δεοντολογίας.

Επικοινωνία

Συγκέντρωση 

οικονομικών 

πληροφοριών

Κατάθεση απαραίτητων 

οικονομικών δικαιολογητικών. 

Σημειώνεται ότι , για την 

ορθότερη αξιολόγηση του 

αιτήματος, ενδέχεται να 

ζητήσουμε επιπλέον 

οικομομικά στοιχεία που 

κρίνονται απαραίτητα.

Αξιολόγηση 

Οικονομικών 

στοιχείων

Η αξιολόγηση γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

υποβληθέντα οικονομικά 

στοιχεία, τα επιπλέον που 

τυχόν θα ζητηθούν, καθώς 

και τις ΕΔΔ.

Πρόταση 

Λύσεων

Αποστολή των 

ενδεδειγμένων λύσεων σε 

κάθε οφειλέτη σύμφωνα με 

το Τυποποιημένο Έγγραφο 

Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης 

ή Οριστικής Διευθέτησης και 

αναμονή απάντησης ή 

αντιπρότασης από τον 

οφειλέτη.

Διαδικασία 

Εξάτασης 

Ενστάσεων

Σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας, ο «μη 

συνεργάσιμος» οφειλέτης 

έχει το δικαίωμα ένστασης 

αναφορικά με τον εν λόγω 

χαρακτηρισμό, εντός 15 

ημερών από τη λήψη της 

σχετικής επιστολής.

Συνεργάσιμος οφειλετης
Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία, oρίζει αντίκλητο επικοινωνίας, είναι διαθέσιμος σε 
επικοινωνία και ανταποκρίνεται σε κλήσεις ή σε επιστολές μας εντός 15 ημερών.
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση.
Συναινεί σε διερεύνηση πρότασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 
4224/2013.

Κώδικας Δεοντολογίας (ΦΕΚ Β' 2411/07-06-2021)
Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, η 
αμοιβαία δέσμευση και η ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης.
Αφορά περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων οφειλών για την εξεύρεση της 
κατάλληλης, κατά περίπτωση, λύσης.

Ενδεικτικές 

Προτεινόμενες 

Λύσεις www.tbibank.gr

collection@tbibank.gr
+302103009993

http://www.keyd.gov.gr/


Το ποσό που έχει συμφωνήσει 
ο δανειολήπτης να καταβάλλει με 
συγκεκριμένη συχνότητα για να 
εξοφλήσει το δάνειο που του χορηγήθηκε

Βασικοί Οικονομικοί Όροι

...Δάνειο σε 
καθυστέρηση

Δάνειο που παρουσιάζει 
ληξιπρόσθεσμη οφειλή.

Δόση Επιτόκιο

Το ποσοστό επί τις εκατό με βάση το 
οποίο υπολογίζεται ο οφειλόμενος 
τόκος επί του κεφαλαίου σε ετήσια 
βάση.

Το επιτόκιο με το οποίο υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Το επιτόκιο υπερημερίας είναι μεγαλύτερο από το 
συμβατικό επιτόκιο. Το τελικό ποσό επιβάρυνσης εξαρτάται από το 
χρονικό διάστημα καθυστέρησης της οφειλής.

Επιτόκιο υπερημερίας

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Τραπεζών και Εταιρειών διαχείρισης 
απαιτήσεων και δανειοληπτών για διευθέτηση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Το χρηματικό ποσό που έπρεπε να έχει 
καταβληθεί από τον οφειλέτη σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία έχει 
παρέλθει.

Σύμβαση δανείου

Το συμβόλαιο που υπογράφει ο 
δανειολήπτης με το πιστωτικό ίδρυμα 
πριν από την εκταμίευση του δανείου. 

Ληξιπρόθεσμη οφειλή

Η συμφωνία μεταξύ του Οφειλέτη και του 
Δανειστή που έχει ως αντικείμενο την ρύθμιση 
των Ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οφειλέτη με 
σκοπό την οριστική αποπληρωμή τους.

Ρύθμιση

Η πρόωρη εξόφληση του συνολικού ή 
μερικού ποσού του δανείου πριν από τη 
λήξη της διάρκειας αποπληρωμής που έχει 
οριστεί από την Σύμβαση.

Οφειλέτης

Είναι ο δανειολήπτης. Το 
φυσικό πρόσωπο στο οποίο 
εκχωρείται το χρηματικό 
ποσό.

Πρόωρη αποπληρωμή Εταιρεία διαχείρισης
Η εταιρεία που αναλαμβάνει την 
επικοινωνία με τον δανειολήπτη με σκοπό 
την ενημέρωσή του ή/και την εύρεση 
λύσης για τη ρύθμιση των οφειλών του.

Ένας δανειολήπτης χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος όταν: Δεν παρέχει 
πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία, δεν oρίζει αντίκλητο επικοινωνίας, 
και δεν ανταποκρίνεται σε κλήσεις ή σε επιστολές μας εντός 15 
ημερών.Δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική του 
κατάσταση και δεν συναινεί σε διερεύνηση πρότασης αναδιάρθρωσης 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης

www.tbibank.gr

collections@tbibank.gr
+302103009993Επικοινωνήστε μαζί μας


