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ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)

Θέμα: Ρυθμίσεις Τραπεζικών Δανείων με ημερομηνία εκταμίευσης πριν τη 30-06-2010
Κύριε πρόεδρε,
Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών τραπεζικής διαμεσολάβησης από την εταιρεία μας, προς τα μέλη της
Π.Ο.Υ.Ε.Φ., θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ακόλουθο πρόγραμμα ρύθμισης τραπεζικών δανείων:
Αφορά οφειλές, ενήμερες ή σε καθυστέρηση, πλην των καταγγελμένων δανείων, τα οποία έχουν συναφθεί
έως τη 30/06/2010, ανεξαρτήτως μεταγενέστερης τροποποίησης, ανανέωσης ή ρύθμισης των αρχικών
συμβάσεων και για τα οποία υπάρχει ή δύναται να δοθεί εμπράγματη εξασφάλιση επί της κύριας κατοικίας.
Για
-

-

την ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας έως 180.000 ευρώ (200.000 με τρία τέκνα)
Αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας έως 250.000 ευρώ (300.000 με τρία τέκνα)
Σύνολο καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη έως 10.000 ευρώ (15.000 με τρία τέκνα)
Συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου δανείων από όλες τις τράπεζες έως 150.000 ευρώ.
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (αφαιρουμένων φόρου εισοδήματος, κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και
εισφοράς αλληλεγγύης) έως 15.000 ευρώ για ατομική φορολογική δήλωση και 25.000 ευρώ για κοινή φορολογική
δήλωση. Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για περιπτώσεις που ο δανειολήπτης έχει 3 τέκνα ή βαρύνεται
φορολογικά από άτομο με αναπηρία άνω του 67%.
Το εισόδημα του δανειολήπτη σήμερα, να έχει μειωθεί κατά 20% σε σύγκριση με το 2009.
Υποβολή αιτήσεων έως 10-01-2014.

Με την εφαρμογή του προγράμματος ρύθμισης, η μηνιαία δόση όλων των δανείων μειώνεται κατά 50% τουλάχιστον και η
συνολική μηνιαία δόση όλων των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του σημερινού εισοδήματος (αφαιρουμένων
φόρου εισοδήματος, κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και εισφοράς αλληλεγγύης), για διάστημα έως και 48 μήνες.
Εφόσον πέρα του στεγαστικού δανείου υπάρχουν και άλλα δάνεια, τότε δύναται η αναδιάρθρωση αυτών να γίνει κατά
τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε για το παραπάνω διάστημα να εξαλειφθούν οι προσαυξήσεις επί του κεφαλαίου.
-

Εφόσον ο δανειολήπτης έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (αφαιρουμένων φόρου εισοδήματος, κρατήσεων υπέρ
ασφαλιστικών ταμείων και εισφοράς αλληλεγγύης) έως 15.000 ευρώ για κοινή φορολογική δήλωση, 9.000 ευρώ για
ατομική φορολογική δήλωση (τα ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για περιπτώσεις που ο δανειολήπτης έχει 3
τέκνα ή βαρύνεται φορολογικά από άτομο με αναπηρία άνω του 67%) τότε:

Με την εφαρμογή του προγράμματος ρύθμισης, το επιτόκιο των δανείων μειώνεται στο 1,00 % για διάστημα έως και 48
μηνών και υπό προϋποθέσεις το επιτόκιο μπορεί να μειωθεί στο 0,00 % για τους πρώτους 6 μήνες.
Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση, μειώνονται οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό
διάστημα και ο δανειολήπτης πληρώνει μικρότερη δόση, δίχως να προσαυξάνεται το κεφάλαιο του δανείου.
Τα δάνεια μετά τη περίοδο ρύθμισης, επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, ενώ δύναται η δυνατότητα επιμήκυνσης
αυτών κατά χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της περιόδου ρύθμισης. Για όλα τα δάνεια πλην των στεγαστικών δίνεται η
δυνατότητα υπό προϋποθέσεις, η αναδιάρθρωση αυτών με επιτόκια που να πλησιάζουν το στεγαστικό. Ο δανειολήπτης
δεν επιβαρύνεται με έξοδα φακέλου από την τράπεζα παρά μόνο εφόσον ζητηθεί και γίνει επιπρόσθετη προσημείωση επί
του ακινήτου (1 τοις χιλίοις επί του δανείου). Η αμοιβή μας καθορίζεται συμφώνως της κατατεθειμένης προσφοράς μας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι πέρα των ανωτέρω για όλα τα δάνεια, ανεξαρτήτου ημερομηνία εκταμίευσης και
κατάστασης (ενήμερα, καθυστερημένα, ληξιπρόθεσμα, καταγγελμένα), μπορούμε να προσφέρουμε προστασία,
ασφάλεια και απεγκλωβισμό από τις τράπεζες με βιώσιμες λύσεις.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Βουγατσιώτης Παντελής του Ιωάννη
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Ποιοι είµαστε
Η εταιρεία µας , αποτελείται από:
•
τραπεζικούς διαµεσολαβητές, διαπιστευµένους από την Τράπεζα της Ελλάδος
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/transactionsinfo/representatives.aspx
(ενιαίο μητρώο, στο αρχείο diamesolavites.xls θέση 2175 και 2176)
•
νοµικούς συµβούλους εξειδικευµένους στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό ∆ίκαιο (σύµφωνα Βαρσοβίας
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, αρχές Βασιλείας ΙΙ) και Ελληνικό Τραπεζικό ∆ίκαιο (Ν.3601/2007 όπως τροποποιήθηκε
από τους Ν.3693/2008, Ν.3746/2009, Ν.3862/2010, Ν.4002/2011).
•
τραπεζικούς συµβούλους µε πολυετή γνώση και εµπειρία επί του Ελληνικού Τραπεζικού
Συστήµατος
•
οικονοµολόγους-µελετητές-αναλυτές µε εξειδίκευση στον τοµέα της χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισης.

Τι υπηρεσίες παρέχουµε
Η εταιρεία µας έχοντας υπερδεκαετή εµπειρία στο χώρο των τραπεζικών διαµεσολαβήσεων και
διαπραγµατεύσεων ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε ρυθµίσεις τραπεζικών δανείων και οφειλών
(στεγαστικά , καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, επαγγελµατικά δάνεια κλπ) καθώς και µε τις περιπτώσεις
που η υπαγωγή στο νόµο «ΚΑΤΣΕΛΗ» είναι αδύνατη, προβληµατική ή ασύµφορη, προσφέροντας
βιώσιµες και εφικτές λύσεις προσαρµοσµένες στις δυνατότητες και ανάγκες σας.
Προστατεύουµε εσάς, την οικογένειά σας, την περιουσία σας, από το άγχος, τη πίεση, τις ενοχλήσεις, τις
απειλές των τραπεζών και των δικηγορικών τους γραφείων προκειµένου να σας δοθεί χρόνος να
ανακάµψετε οικονοµικά και να επιτύχετε µέσω της οικονοµικής σας εξυγίανσης, οµαλή συνεργασία µε τις
Τράπεζες.

Γιατί να µας επιλέξετε:
Για εµάς κάθε δανειολήπτης είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ µε διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές δυνατότητες και
διαφορετικές προοπτικές.
•
Προασπίζουµε το συµφέρον σας. Κατανοούµε και προσδιορίζουµε επακριβώς το πρόβληµα
σας συνολικά και διαµεσολαβούµε διαπραγµατευόµαστε έτσι ώστε να δώσουµε την πλέον
κατάλληλη βιώσιµη λύση.
•
Προσαρµόζουµε τα προγράµµατα ρυθµίσεων όλων των Τραπεζών ακριβώς στα µέτρα σας,
διότι διαµεσολαβούµε και διαπραγµατευόµαστε απευθείας µε την Κεντρική ∆ιοίκηση του κάθε
πιστωτικού ιδρύµατος.
•
Εγγυούµαστε ΓΡΑΠΤΩΣ (µε ιδιωτικό συµφωνητικό) το αποτέλεσµα το όποιο θα έχετε. Σε
περίπτωση που δεν το επιτύχουµε, είτε ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ, είτε σας ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ότι µας
έχετε καταβάλει !!!!!
•
Η αµοιβή µας είναι προσιτή και λογική και εξαρτάται από το είδος του δανείου (στεγαστικό,
καταναλωτικό, πιστωτική κάρτα κλπ), τη µορφή του δανείου (τοκοχρεωλυτικό, τοκοπληρωµής
κλπ) και τη κατάσταση του δανείου (ενήµερο, καθυστερηµένο, ληξιπρόθεσµο, καταγγελµένο).
Σε κάθε περίπτωση θα γνωρίζετε επακριβώς προτού ξεκινήσουµε την αµοιβή µας, δίχως κρυφές
χρεώσεις και «ψιλά» γράµµατα.
•
Προσφέρουµε ασφάλεια, χρόνο, προστασία και απεγκλωβισµό από τα πιστωτικά
ιδρύµατα, ενώ αναλόγως της τράπεζας, του είδους και της κατάστασης του δανείου σας
προσφέρουµε :
o Προστασία χωρίς καταβολή δόσεων,
o Περίοδο χάριτος,
o Πάγωµα κεφαλαίου χωρίς προσαυξήσεις,
o Μείωση επιτοκίου σύµβασης,
o Αποπληρωµή δανείου µε άτοκο διακανονισµό,
o Συγχώνευση, µετατροπή, αναδιάρθρωση δανείου,
o Εξαγορά υπολοίπου δανείου µε µικρότερο χρηµατικό ποσό, ή µε µικρότερο επιτόκιο,
o Κούρεµα δανείου (Haircut),
o Μείωση συνολικού τραπεζικού κόστους.
o ∆εν καταβάλλονται µετρητά για τις καθυστερηµένες δόσεις και των άµεσα απαιτητών ποσών.
o Ενηµέρωση του δανείου και παύση των προσαυξήσεων καθώς και του επιτοκίου υπερηµερίας.
o Μειώνεται η µηνιαία καταβαλλόµενη δόση τουλάχιστον κατά 50% (στο µισό της σηµερινής).
o ∆ιευθετούνται και παύουν όλες οι διαδικασίες που απορρέουν από τις νοµικές ενέργειες των
τραπεζών ένεκα εξωδίκων, καταγγελιών και διαταγών πληρωµών εις βάρος σας.
o Πραγµατοποιούνται εξωδικαστικοί συµβιβασµοί για αποφυγή πλειστηριασµών ακινήτων.
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∆ιαδικασία
Η διαδικασία που ακολουθείται και ο τρόπος αντιµετώπισης κάθε αιτήµατος είναι ο κάτωθι:
•
Ενηµέρωση - Ενηµερωνόµαστε για το πρόβληµά σας , από εσάς τους ίδιους, µέσω µιας φόρµας
που συµπληρώνετε και µας αποστέλλετε σε ηλεκτρονική µορφή.
•
Εξέταση - Εξετάζουµε λεπτοµερώς το αίτηµά σας και επικοινωνούµε µαζί σας για την συνολική
κατανόηση του.
•
Υπολογισµός - Σχεδιάζουµε, υπολογίζουµε, οργανώνουµε και σας προτείνουµε την ή τις
κατάλληλες δυνατές λύσεις. ∆εσµευόµαστε ως προς το ελάχιστο αποτέλεσµα επιτυχίας το οποίο
µπορούµε να επιτύχουµε για εσάς.
•
Στόχευση - Μέσω οικονοµικής µελέτης βιωσιµότητας, προχωράµε στην λύση για την οποία
έχουµε δεσµευτεί σε εσάς.
•
∆ιαπραγµάτευση - Καταθέτουµε το αίτηµα στην η στις τράπεζες , διαµεσολαβώντας για την
βιώσιµη επίλυσή του.
•
Αποτέλεσµα - Επιλύουµε το πρόβληµα µε βιώσιµές λύσεις , προστατεύοντας σας και θέτοντας
ισχυρές βάσεις για να ξεπεράσετε τους οικονοµικούς σκοπέλους και αδιέξοδα.
Η όλη διαδικασία διαρκεί από 20-80 εργάσιµες ηµέρες , πλην ορισµένων περιπτώσεων που ο δανειολήπτης
χρειάζεται περισσότερο χρονικό διάστηµα προστασίας για να µπορέσει να συνέλθει οικονοµικά.
Για το παραπάνω χρονικό διάστηµα, ο δανειολήπτης δεν καταβάλλει κανένα χρηµατικό ποσό στις τράπεζες.

Προσφορά για τα µέλη της Π.Ο.Υ.Ε.Φ.
Έχουµε την τιµή, αναγνωρίζοντας εµπράκτως το ρόλο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης
Καταστηµάτων Κράτησης, να σας προσφέρουµε:

o
o
o

o
o
o

o
o

Για τα πρώτα 100 αιτήµατα, που θα αναλάβουµε:
Εξέταση και απάντηση των αιτηµάτων ∆ΩΡΕΑΝ.
Έκπτωση 30% επί του βασικού µας τιµολογίου.
Ελάχιστη αµοιβή ανά συνολικό αίτηµα κάθε µέλους 400 ευρώ αντί 800 (50% έκπτωση επί του
βασικού µας τιµολογίου)
Για τα επόµενα 100 αιτήµατα, που θα αναλάβουµε:
Εξέταση και απάντηση των αιτηµάτων µε προνοµιακή χρέωση 1‰, επί του συνολικού προς
ρύθµιση ποσού.
Έκπτωση 30% επί του βασικού µας τιµολογίου.
Ελάχιστη αµοιβή ανά συνολικό αίτηµα κάθε µέλους 400 ευρώ αντί 800 (50% έκπτωση επί του
βασικού µας τιµολογίου)
Για όλα τα αιτήµατα, που θα αναλάβουµε:
Για δάνεια που αφορούν καταγγελµένες δανειακές συµβάσεις, έκπτωση 30% επί του βασικού µας
τιµολογίου.
Ελάχιστη αµοιβή ανά συνολικό αίτηµα κάθε µέλους 400 ευρώ αντί 800 (50% έκπτωση επί του
βασικού µας τιµολογίου)

Με εκτίµηση και στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία.
Βουγατσιώτης Παντελής του Ιωάννη
Γαλλιάκης Χρήστος του Γεωργίου

Επικοινωνήσετε µαζί µας ως εξής:
•
•
•

Στην ιστοσελίδα µας, συµπληρώστε τη φόρµα επικοινωνίας, επιλέγοντας εξωτερικός φρουρός ΥΕΦΚΚ.
Στείλτε µας e-mail αναγράφοντας ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνα επικοινωνίας και ότι είστε εξωτερικός φρουρός.
Στο τηλέφωνο από 10:00 έως 16:00 καθηµερινά, δηλώνοντας ότι είστε εξωτερικός φρουρός.

Σε κάθε περίπτωση θα ορισθεί από εµάς προσωπικός σας σύµβουλος, ο οποίος θα επικοινωνήσει άµεσα µαζί σας.
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