Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων, όσον αφορά τους συνεργαζόµενους µε τα
πιστωτικά ιδρύµατα και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων διαµεσολαβητές και
συνδεδεµένους αντιπροσώπους.

Ι. ∆ιαµεσολαβητές στην παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της ασκούµενης απ' αυτήν εποπτείας, (άρθρα 2
και 55Α του Καταστατικού της και άρθρο 25 του νόµου 3601/2007), η οποία
αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της διαφάνειας των όρων και των
διαδικασιών των συναλλαγών µεταξύ των συναλλασσοµένων και των υποκείµενων
στην εποπτεία προσώπων, έχει θεσπίσει (Π∆/ΤΕ 2501/2002, όπως ισχύει), κανόνες
για τη σαφή και επαρκή πληροφόρηση των συναλλασσοµένων ως προς τους όρους
των παρεχόµενων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Την τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων ενηµέρωσης εκ µέρους των διαµεσολαβητών
και των συνδεδεµένων αντιπροσώπων οφείλουν να διασφαλίζουν τα πιστωτικά
ιδρύµατα(Π.Ι.) και οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (Ε.Π.Π.), µέσω των σχετικών
όρων των συµβάσεων συνεργασίας µε τους τελευταίους, καθώς και µε την ανάπτυξη
των κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου.
2. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία (άρθρο 4 του Ν.
3601/2007) απαγορεύεται σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που δεν αποτελούν
πιστωτικά ιδρύµατα η κατ' επάγγελµα αποδοχή καταθέσεων από το κοινό. Επίσης,
απαγορεύεται η κατ' επάγγελµα χορήγηση δανείων ή πιστώσεων προς το κοινό,
εφόσον δεν έχει παρασχεθεί ειδική προς τούτο άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Η
άδεια αυτή χορηγείται µόνο σε πιστωτικά ιδρύµατα και σε εταιρείες παροχής
πιστώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαµεσολαβητές, πέραν της ως άνω ενηµέρωσης,
δεν έχουν δικαίωµα: να συµβάλλονται ή να αναλαµβάνουν οποιαδήποτε
υποχρέωση, να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο και να εισπράττουν ή να
αποδέχονται µέσα πληρωµής για λογαριασµό του πιστωτικού ιδρύµατος ή της
εταιρείας παροχής πιστώσεων. Τονίζεται επίσης ότι η κατάρτιση των σχετικών
συµβάσεων καθώς και η πραγµατοποίηση των αντίστοιχων συναλλαγών (εκταµίευση
του προϊόντος του δανείου, παρακολούθηση λογαριασµού κ.λ.π.) θα γίνονται πάντα
εντός του καταστήµατος του πιστωτικού ιδρύµατος ή της εταιρείας παροχής
πιστώσεων από εξουσιοδοτηµένους προς τούτο υπαλλήλους τους.
Η πληροφόρηση που εµφανίζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο αφορά και τα
πρόσωπα που διαµεσολαβούν για την ειδοποίηση οφειλετών προς εξόφληση
οφειλών στα πιστωτικά ιδρύµατα και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων. Τα
διαµεσολαβούντα αυτά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να εισπράττουν χρήµατα για
λογαριασµό των Π.Ι. ή των Ε.Π.Π., εκτός αν έχουν λάβει ειδική άδεια από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικώς τον
συναλλασσόµενο, να λειτουργούν µε µεθόδους που δεν διαταράσσουν τις σχέσεις
εµπιστοσύνης µεταξύ πιστωτικών φορέων και συναλλασσοµένων, να ενεργούν στο
πλαίσιο της νοµιµότητας και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών, εφαρµόζοντας ειδικότερα τις διατάξεις για την προστασία από παράνοµη
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την τήρηση του τραπεζικού
απορρήτου και του καθήκοντος επαγγελµατικής εχεµύθειας και να τηρούν εν γένει την
προσήκουσα στις τραπεζικές συναλλαγές δεοντολογία (π.χ. επαρκή και αληθή
ενηµέρωση, ευπρεπή συµπεριφορά, αποφυγή επανειληµµένων τηλεφωνικών
κλήσεων µε ενοχλητικό και φορτικό τρόπο και σε ακατάλληλες ώρες, µη
χρησιµοποίηση λανθασµένων ή παραπλανητικών στοιχείων για την οφειλή, την
ταυτότητα του διαµεσολαβούντος κλπ).
Την τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων εκ µέρους των συνεργαζοµένων µε τα Π.Ι.
και τις Ε.Π.Π. προσώπων οφείλουν να διασφαλίζουν, µε σχετικούς συµβατικούς
όρους, τα Π.Ι. και οι Ε.Π.Π. και να εποπτεύουν µε συνέπεια την εφαρµογή τους, µε

την ανάπτυξη κατάλληλων συστηµάτων και διαδικασιών ελέγχου, σύµφωνα µε την
Π.∆./Τ.Ε. 2577/2006, όπως ισχύει.
3. Σηµειώνεται επίσης ότι:
α. η αξιολόγηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των
υποψηφίων δανειοληπτών πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τα πιστωτικά
ιδρύµατα και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, µε την εφαρµογή των κριτηρίων
διαχείρισης κινδύνων που οφείλουν να διαθέτουν. Η τήρηση αυτών των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
β. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι εταιρείες παροχής πιστώσεων έχουν νόµιµη
πρόσβαση στα αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και
συγκέντρωσης κινδύνων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., από τα οποία πρέπει να
αντλούν τη σχετική πληροφόρηση.
ΙI. Συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι του άρθρου 29 του ν. 3606/2007
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 3606/2007, τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να
ορίζουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ως συνδεδεµένους αντιπροσώπους, εφόσον τα
πρόσωπα αυτά είναι εγγεγραµµένα σε µητρώο που τηρείται από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στο µητρώο αυτό των
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασµό των πιστωτικών ιδρυµάτων ως
διαµεσολαβητές ή ως συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι καθορίζονται µε την Π.∆./Τ.Ε.
2600/2007. Ειδικότερα για τις παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες όπως
αναφέρονται πιο κάτω υπό στοιχεία 2β και 2δ, οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι
οφείλουν να διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας του
άρθρου 14 του νόµου 3606/2007.
2. Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι δύνανται, σύµφωνα µε τον ανωτέρω νόµο, να:
α. διαφηµίζουν τις επενδυτικές και παρεχόµενες υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει το
πιστωτικό ίδρυµα σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες,
β. λαµβάνουν και διαβιβάζουν εντολές πελατών σχετικά µε επενδυτικές
υπηρεσίες ή χρηµατοπιστωτικά µέσα,
γ. µεσολαβούν για την τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων και
δ. παρέχουν συµβουλές σε πελάτες σχετικά µε τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά
µέσα και υπηρεσίες που παρέχει το πιστωτικό ίδρυµα.
3. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι
δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήµατα ή χρηµατοπιστωτικά µέσα, κατά την έννοια του
άρθρου 5 του ν. 3606/2007, για λογαριασµό του πιστωτικού ιδρύµατος.
ΙII. Μητρώο διαµεσολαβητών και συνδεδεµένων αντιπροσώπων.
Στους ανεξάρτητους διαµεσολαβητές δεν συµπεριλαµβάνονται επιχειρήσεις
εµπορικές ή παροχής υπηρεσιών που διαµεσολαβούν στην προώθηση τραπεζικών
προϊόντων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της πώλησης των δικών τους αγαθών και
υπηρεσιών, εφόσον η παροχή των υπηρεσιών διαµεσολάβησης από τις εν λόγω
επιχειρήσεις γίνεται στο πλαίσιο της κύριας δραστηριότητάς τους ως πωλητών
αγαθών ή παρόχων υπηρεσιών, διότι σε αυτήν την περίπτωση εκπληρώνονται οι
αναγκαίες απαιτήσεις δηµοσιότητας.
1. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι διαφηµιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο που
υπόσχονται, µεταξύ άλλων, την αντιµετώπιση ή τακτοποίηση «δυσµενών»

στοιχείων που τηρούνται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή την τελική έγκριση του
αιτούµενου δανείου ή της πίστωσης και µάλιστα κατά παρέκκλιση των εν γένει
εφαρµοζόµενων
διαδικασιών
από
τα
πιστωτικά
ιδρύµατα,
δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και συνεπώς είναι ψευδείς και
παραπλανητικές.
Τονίζεται, σχετικά, ότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. παρέχει στο σύνολο των πολιτών τη
δυνατότητα άσκησης των νόµιµων δικαιωµάτων τους, συµπεριλαµβανοµένης της
πληροφόρησης για υπάρχουσες εγγραφές, καθώς και της συµπλήρωσης ή
διαγραφής δεδοµένων σε σχέση µε τα τυχόν τηρούµενα σε αυτήν στοιχεία τους, µε
αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες, που έχουν πιστοποιηθεί (ISO 9001:2000),
χωρίς καµία απολύτως χρέωση.
Ως εκ τούτου, για την έγκυρη ενηµέρωση των συναλλασσοµένων και την
αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων τους, συνιστάται να επικοινωνούν µε την
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210. 3676700 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της
εταιρίας www.tiresias.gr ή τα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών που διαθέτει.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα δικτυακή διεύθυνση
προέρχονται από τρίτες πηγές (πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες παροχής
πιστώσεων) και µεταφέρονται όπως µας διαβιβάστηκαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καµία
περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συµβουλής ή οποιασδήποτε άλλης µορφής
πρόταση στους συναλλασσοµένους.

