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Οη  150 παγίδεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

 
Υσξίο ππεξβνιή, θάζε επαθή θαη ζπλαιιαγή κε ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα θξχβεη πνιιέο παγίδεο. Μαδί κε ην 

ραξηζηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη θαηά θαηξνχο νη ηξάπεδεο, ηα «πξνβιήκαηα λνκηκφηεηαο» ζηα 
νπνία επηκέλνπλ ρσξίο έιεγρν θαη ηηκσξία θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο θαη κεζνδεχζεηο πνπ αθνινπζνχλ, νη παγίδεο 
απηέο ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ηεο ηξαπεδηθήο αζιηφηεηαο. Εδψ ζα θάλνπκε κία ζπλνιηθή θαηαγξαθή. ηφρνο είλαη απηφ 
ην επξεηήξην λα απνηειέζεη κία πεγή «ζεκάησλ θηλδχλνπ» πνπ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά ζε θάζε ζπλαιιαζζφκελν 
κε ηηο ηξάπεδεο γηα απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ΠΡΘΝ απφ ηε δεκηνπξγία ησλ πξνβιεκάησλ.  

Πξφζεζή καο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ παγίδσλ ησλ ηξαπεδψλ λα εμππεξεηήζεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ 
αλάγθε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ γηα πξνιεπηηθή ελεκέξσζε επάλσ ζε ππαξθηνχο θηλδχλνπο θαη ζε πξαγκαηηθέο 
δπζκελείο εκπεηξίεο άιισλ πνιηηψλ. Η θαηαγξαθή απηή δελ γίλεηαη κε θακία πξφζεζε αξλεηηθήο θξηηηθήο ζε βάξνο 
ησλ ηξαπεδψλ ζαλ θεξέγγπσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά ζε βάξνο ηεο αζιηφηεηαο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
επηθίλδπλσλ κεζνδεχζεσλ θαη παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη πξνο ην θαιψο ελλννχκελν ζπκθέξνλ ηνπο λα 
δηαθφςνπλ γηα λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζην Επξσπατθφ ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ. Ο ζπλεηδεην-πνηεκέλνο πνιίηεο 
απνξξίπηεη ηα θαθψο θείκελα ησλ ηξαπεδψλ θαη φρη ηηο Ειιεληθέο ηξάπεδεο. Η επζχλε γηα απφιπηα εθινγηθεπκέλε 
ιεηηνπξγία κε ζπλζήθεο πιήξνπο δηαθάλεηαο είλαη ζέκα απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπο. Απνθιεηζηηθά ζηηο ίδηεο αλήθεη επίζεο 
θαη ε επζχλε γηα ηηο ηπρφλ αξλεηηθέο απφ ηελ θαηαγξαθή απηή εληππψζεηο ζηελ εηθφλα ηνπο ζηελ Ειιεληθή αγνξά θαη 
ζηελ θνηλή γλψκε. Οια φζα αξλεηηθά θαηαγξάθνληαη ζε βάξνο ηνπο, είλαη γλσζηά ζε απηέο. Σα μέξνπλ αιιά δελ 
βιέπνπλ ηνλ ιφγν λα ηα θαηαξγήζνπλ γηαηί πνηέ δελ ππήξρε ζπληνληζκέλε αληίδξαζε ηνπ πειάηε θαη ηνπ πνιίηε. 

Λφγσ ηεο επαηζζεζίαο πνπ αλαπφθεπθηα ζπλδέεηαη κε ηα ζέκαηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηεβάιακε 
ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ε θαηαγξαθή ησλ αξλεηηθψλ απηψλ πιεξνθνξηψλ λα πεξηιάβεη κφλν απηά πνπ απνηεινχλ 
πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη απζεληηθά πεξηζηαηηθά θαη πξνβιήκαηα ζπλαιιαζζνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα 
απνδεηρζνχλ κε εκπεηξίεο θαη καξηπξίεο πνπ έρνπκε.  

 

 

ΟΘ  150  ΠΑΓΘΔΕ  ΣΟΤ  ΣΡΑΠΕΖΘΚΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Η «κεηέξα» όισλ ησλ παγίδσλ 

 

Γεληθή θηινζνθία θαη κφληκε επηδίσμε ηνπ Ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο αιιά πάληα 
κε θίλδπλν θαη ηειηθή επζχλε ησλ πειαηψλ ή ηξίησλ θαη πνηέ ηεο 
ίδηαο ηεο ηξαπέδεο. Καη φια απηά ελψ παξάιιεια επηδηψθνπλ ηελ 
κέγηζηε δπλαηή απφδνζε ζε έζνδα θαη ππεξθέξδε, αμηνπνηψληαο 
ζην έπαθξν ηελ δηαπξαγκαηεπηηθά ηζρπξή ηνπο ζέζε απέλαληη ζηνλ 
αδχλαην πειάηε θαζψο θαη φια ηα επεξγεηήκαηα απφ ην 
παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ θαξηέι κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ.    
Απηή ε παγθφζκηαο πξσηνηππίαο αληίιεςε απνηειεί ηελ κεηέξα 
φισλ ησλ παγίδσλ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ νπνία απνξξένπλ φιεο νη 
άιιεο. 

Η αιήζεηα είλαη απηό πνπ πηζηεύεη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ   



 Κάλεηε κφλνο ζαο κία πξφρεηξε έξεπλα ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηηο 
Σξάπεδεο, ξσηψληαο άηνκα απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ζαο, 
θάπνηνπο γλσζηνχο ή θίινπο: «αλ πειάηεο ή απιφο 
ζπλαιιαζζφκελνο, ηη γλψκε έρεηο γηα ηηο ηξάπεδεο;». Οη απαληήζεηο 
δελ ζα ζαο εθπιήμνπλ θαζφινπ αιιά κάιινλ ζα επηβεβαηψζνπλ 
απηφ πνπ πηζηεχεηε θαη εζείο γηα ηηο ηξάπεδεο. 
 

1.   Γεληθή εηθόλα ησλ ηξαπεδώλ θαη νη κεγάιεο πιάλεο ησλ πειαηώλ  

   1 

Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ επηκέλνπλ λα έρνπλ ηε ιαλζαζκέλε 
εληχπσζε φηη, επεηδή νη ηξάπεδεο επξίζθνληαη θάησ απφ κφληκε 
δηνηθεηηθή επνπηεία θαη έιεγρν ελψ, παξάιιεια, νη κεγαιχηεξεο απφ 
απηέο αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία θαη ζην ίδην ην Κξάηνο, ιεηηνπξγνχλ 
πάληα κε απφιπην ζεβαζκφ ζηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη κε 
θχξην γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ πνιίηε αιιά 
θαη ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Υψξαο. Σε κεγάιε 
απηή πιάλε ηελ έρνπλ πιεξψζεη θαη εμαθνινπζνχλ λα πιεξψλνπλ 
πνιχ αθξηβά πάξα πνιινί πνιίηεο. Τπάξρνπλ ακέηξεηεο 
παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ, φκσο, 
ιφγσ ηεο αλάγθεο θαη ηεο ηδηφηππεο «λνκηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο 
νκεξίαο» ησλ πειαηψλ, ζρεδφλ πνηέ δελ θζάλνπλ φρη κφλν ζηε 
Δηθαηνζχλε αιιά νχηε δηαηππψλνληαη θαλ ζαλ παξάπνλα  

   2 

Μία άιιε κεγάιε πιάλε θαη, θπζηθά, παγίδα γηα ηνπο 
ζπλαιιαζζφκελνπο είλαη ε εληχπσζε φηη νη ηξάπεδεο δελ θάλνπλ 
πνηέ ιάζε. Να κελ έρεηε θακία ακθηβνιία φηη θάλνπλ φισλ ησλ 
εηδψλ ηα ιάζε: αθνχζηα θαη εθνχζηα, παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα, 
ρεηξφγξαθα θαη ειεθηξνληθά, κε ή ρσξίο εγθπθιίνπο, κε ή ρσξίο 
λνκηθή θάιπςε. Καηά κία κφληκε αιιά θαη πεξίεξγε ζπγθπξία, φια 
ηα ιάζε ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ ζρεδφλ πάληα ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ: 
είλαη πάληα ζε βάξνο ησλ πειαηψλ θαη πνηέ ζε βάξνο ηεο ηξάπεδαο!  
 

   3 

Η δηαθήκηζε επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη κία άξηζηε αιιά εηθνληθή 
ζπλαιιαθηηθή ηαπηφηεηα θαη θπζηνγλσκία πξνζδίδνληαο ζηελ 
ηξάπεδα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ έρεη, πξαθηηθέο πνπ δελ ηεξεί ή 
πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά είλαη θαζαξφ 
πξντφλ ηεο θαληαζίαο θαη ηεο επηηεδεηφηεηαο ηνπ θεηκελνγξάθνπ ηνπ 
δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Θπκίδνπκε ην ζιφγθαλ «ε κεγάιε ζαο 
θίιε» γηα ηελ Εζληθή, ην «ζε κάο πξσηεχεη ην θέξδνο ζαο» ηεο Υίνπ 
     

   4 

Πξνβάιιεηαη παξαπιαλεηηθά ε εηθφλα φηη νη ζπλαιιαγέο είλαη άλεηεο, 
επράξηζηεο, ζε εμαηξεηηθά θηιηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηηκά ηνλ πειάηε 
ελψ ε αιήζεηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή κε κεγάιεο νπξέο, ράζηκν 
ρξφλνπ, εθλεπξηζκφ θαη θαπγάδεο 
 

   5 

Καζεκεξηλά βιέπνπκε έξεπλεο αγνξάο γηα ρηιηάδεο ζέκαηα, απφ 
ζεκαληηθέο πνιηηηθέο ζθπγκνκεηξήζεηο έσο ηα πην αζήκαληα. Οζα 
ρξφληα θαη εάλ πεξάζνπλ, πνηέ δελ ζα δείηε λα δεκνζηεχεηαη κία 
έξεπλα αγνξάο γηα ηε γλψκε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ηξάπεδεο γηαηί ηα 
ζπκπεξάζκαηα ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθά γη’ απηέο 
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Εάλ ρξεηαζζεί θαη γηα λα ζαο εληππσζηάζνπλ, ελδέρεηαη λα ζαο 
κηιήζνπλ θαη γηα ηελ χπαξμε ηνπ Κψδηθα Σξαπεδηθήο Δενληνινγίαο 
ηεο Ελσζεο Ειιεληθψλ Σξαπεδψλ επηκέλνληαο φηη νη Ειιεληθέο 
ηξάπεδεο δελ έρνπλ ηίπνηα λα δειέςνπλ απφ ηηο Επξσπατθέο. Εζείο 



ζα πξέπεη απιά λα μέξεηε φηη ζρεδφλ θακία απφ ηηο 
«απηνδεζκεχζεηο» ησλ ηξαπεδψλ πνπ πεξηέρεη ν Κψδηθαο απηφο δελ 
ηεξείηαη 
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Δίδνληαο ηελ ςεπδή εληχπσζε φηη ν Κψδηθαο απηφο ηζρχεη ζηε 
πξάμε, παξαπιαλνχλ θαη εμαπαηνχλ ελ γλψζεη ηνπο θαη ζθφπηκα, κε 
ηελ πνηληθή ηνπ φξνπ έλλνηα, ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο παγηδεχνληάο 
ηνπο ζηελ απαηειή εληχπσζε φηη νη ηξάπεδεο ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
απηνχο 
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Πξνθεηκέλνπ γηα ηξάπεδεο θαη ηδηαίηεξα ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο, ηα 
απηνλφεηα, φπσο ίζσο λνκίδεηε, δελ είλαη ηειηθά θαζφινπ απηνλφεηα 
φπσο έρνπλ δηαπηζηψζεη κε κεγάιε έθπιεμε, δεκία θαη απφγλσζε 
πάξα πνιινί πειάηεο ηνπο 
 

   9 

Εάλ ζαο πνπλ φηη ν Κψδηθαο Δενληνινγίαο είλαη «λένο» θαη γη’ απηφ 
δελ ηεξείηαη αθφκα ζην ζχλνιφ ηνπ, λα μέξεηε φηη ηζρχεη απφ ηνλ 
Μάξηην 1997 θαη φηη ηελ επζχλε γηα «ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ» έρεη … ε ίδηα ε Ελσζε Ειιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη 
φρη θάπνηα αλεμάξηεηε επηηξνπή, φπσο ινγηθά ζα πεξίκελε θαλείο 
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ε πνιιά θαηαζηήκαηα θξαηηθψλ ηδίσο ηξαπεδψλ, ίζσο ρξεηαζζεί λα 
πιεξψζεηε «αέξα» ζε Ειιελα ή Αιβαλφ επαγγεικαηία αεξηηδή πνπ 
έρεη πάξεη «πξηλ απφ ζαο, γηα ζάο» δειηία πξνηεξαηφηεηαο ζηελ 
νπξά ηα νπνία θαη ζα ζαο πξνζθέξεη πξφζπκα θαη επγεληθά πξνο 
πψιεζε ζε θηιηθή ηηκή (καχξεο αγνξάο) πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε 
ην Καηάζηεκα θαη ηελ νμχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο  
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Οζε ψξα επξίζθεζηε κέζα ζε ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα, θηλδπλεχεηε 
απφ πηζαλή επηδξνκή ιεζηψλ θαη ελδερφκελνπο ππξνβνιηζκνχο. 
Οη ηξάπεδεο έρνπλ θξνληίζεη λα αζθαιίζνπλ ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα 
ρξήκαηά ηνπο απφ ιεζηεία. Γηα ζαο δελ ελδηαθέξεηαη θαλείο θαη 
παξακέλεηε κέζα ζηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν κε δηθφ ζαο θίλδπλν. Οη ηξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αξλνχληαη λα 
δαπαλήζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλνπλ ηα 
θαηαζηήκαηα αζθαιή, φπσο πξνέβιεπε ε λνκνζεζία θαη νη δηαηάμεηο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δεκνζίαο Σάμεσο. Η λνκνζεζία απηή άιιαμε 
πξφζθαηα θαη «πξνζαξκφζζεθε» ζηα ζπκθέξνληα ησλ ηξαπεδψλ 
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Εάλ είζηε απφ ηνπο αλήζπρνπο θαη έρεη ηχρεη λα θάλαηε θάπνηε 
γξαπηφ ή πξνθνξηθφ παξάπνλα γηα θάπνην απφ ηα πνιιά θαθψο 
θείκελα ησλ ηξαπεδψλ, ζα έρεηε ήδε δηαπηζηψζεη φηη, ελψ είλαη 
ππνρξεσκέλεο απφ ην 1991, έρνπλ «μεράζεη» λα ζπζηήζνπλ 
ππεξεζίεο παξαπφλσλ πειαηψλ ελψ ε επνπηεχνπζα ηηο ηξάπεδεο 
Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο κάιινλ δελ είδε νχηε μέξεη ηίπνηα! 
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Εάλ έρεηε θάπνην παξάπνλν θαη ηειηθά βξείηε θάπνηνλ πνπ ζα δερζεί 
λα ην παξαιάβεη, ζα δηαπηζηψζεηε φηη ζα γίλεη θάζε δπλαηή 
πξνζπάζεηα απνθπγήο γξαπηήο απάληεζεο. Εάλ απηφ δελ κπνξεί 
λα απνθεπρζεί, ζα πεξάζεη φζνο ρξφλνο ζέινπλ απηνί (θαη φρη απηφο 
πνπ πεξηκέλεηε εζείο) ελψ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ε απάληεζε ζα 
πεξηιακβάλεη ανξηζηίεο θαη ππεθθπγέο κε απνηέιεζκα πηζαλφηαηα 
λα ρξεηαζηεί λα επαλέιζεηε 
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Η Ελσζε Ειιεληθψλ Σξαπεδψλ (ην πξψελ πλδηθάην ησλ 
Σξαπεδψλ) παξαθνινπζεί θαη ζα παξαθνινπζεί πάληα άγξππλα 
θάζε εμέιημε θαη θάλεη θάζε πξνζπάζεηα λα κελ ραζεί νχηε ζπηζακή 
ησλ θεθηεκέλσλ (παγίδσλ) ησλ ηξαπεδψλ ζην δηθαίσκα ηεο 
κνλφπιεπξεο εθκεηάιιεπζεο απφ ην θαξηέι ησλ αλαγθψλ ησλ 
πνιηηψλ γηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο  
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Η κφληκε δηαπινθή πνιηηηθψλ-ηξαπεδψλ θαη κεγαινεπηρεηξεκαηηψλ 
είλαη πάληα εδψ θαη ζα ζπλερίζεη λα ππεξεηεί ηα ζηελά ζπληερληαθά 
ζπκθέξνληα ησλ ηξαπεδψλ παξέρνληαο πξφζπκα ηελ αλαγθαία 
λνκνζεηηθή θάιπςε ζε φηη ηνπο δεηεζεί (παλσηφθηα, θιπ). Οη πειάηεο 
παξακέλνπλ πάληα ηα ππνδχγηα γηα ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ηα 
ππεξθέξδε θαη ηνπο θάζε θαηεγνξίαο, κνξθήο θαη χςνπο θηλδχλνπο 
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Ο ζεζκφο ηνπ «Σξαπεδηθνχ Μεζνιαβεηή» ζηελ Ειιάδα, φπσο 
ζπζηήζεθε κνλνκεξψο απφ ηελ Ελσζε Ειιεληθψλ Σξαπεδψλ, 
απνηειεί κία αλαμηφπηζηε θαη αηπρή (φπσο έρεη δνκεζεί κέρξη 
ζήκεξα) πξνζπάζεηα λα πξνζειθχζεη ηα παξάπνλα ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ πξνθεηκέλνπ απηά λα κελ θζάλνπλ ζηα 
Δηθαζηήξηα. Ο Μεζνιαβεηήο είλαη απνγπκλσκέλνο απφ θάζε 
νπζηαζηηθή δηθαηνδνζία θαη ζηε θαιχηεξε πεξίπησζε, ε έξεπλα 
παξαπφλσλ ζα θαηαιήγεη ζε κία …ζχζηαζε πξνο ηελ ηξάπεδα. Η 
δηθή καο πξφηαζε είλαη λα ηνλ αγλνήζεηε ηειείσο θαη λα θαηεπζχλεηε 
ηα παξάπνλά ζαο είηε ζηνλ «Σξαπεδηθφ Δηεθδηθεηή» πνπ ιεηηνπξγεί 
ζηελ Ελσζε Καηαλαισηψλ & Δαλεηνιεπηψλ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα 
λα αμηνινγήζεη, λα ηεθκεξηψζεη θαη λα δηεθδηθήζεη ην δίθην ζαο είηε 
θαηεπζείαλ ζηελ Ειιεληθή Δηθαηνζχλε  
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Σα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ ζπρλά εθθέξνπλ αξλεηηθέο θξίζεηο ζε 
βάξνο άιισλ ηξαπεδψλ ή ζηειερψλ ησλ κε ζηφρν λα επεξεάζνπλ ηηο 
επηινγέο ηνπ πειάηε. Θπκεζείηε φηη νη ππνδείμεηο απηέο είλαη 
γεκάηεο απφ ζθνπηκφηεηα, πξνθαηάιεςε θαη ππνθεηκεληθή 
ηνπνζέηεζε θαη, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ζαο 
επεξεάδνπλ ζηηο αμηνινγήζεηο θαη ηηο ηειηθέο θξίζεηο πνπ αλήθνπλ 
κφλν ζε ζαο 
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Ο δηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηξαπέδεο κε ην νπνίν ζθέπηεζηε λα 
μεθηλήζεηε ζπλεξγαζία δελ είλαη εμ’ νξηζκνχ «ηέιεηνο, αδηάθζνξνο ή 
γίγαο εζηθήο», φπσο ζα ζαο παξνπζηαζζεί. Ρσηήζηε θαη κάζεηε 
έγθαηξα γη’ απηφλ απφ άιινπο πειάηεο ηνπ Καηαζηήκαηνο ή αθφκε 
θαη εθείλνπ πνπ ππεξεηνχζε παιαηφηεξα, πνπ έρνπλ πείξα ζηε 
ζπλεξγαζία καδί ηνπ θαη κε βαζηζζείηε κφλν ζε φηη ζαο πεη ν ίδηνο  
 

2. Γεληθνί όξνη εξγαζηώλ θαη ζπλαιιαγέο 
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Ξεθηλψληαο κία λέα ζπλεξγαζία, ε ηξάπεδα ζα ζαο δεηήζεη κάιινλ 
λα ππνγξάςεηε έλα έληππν κε κηθξά γξάκκαηα πνπ έρεη ηίηιν 
«Γεληθνί φξνη ζπλαιιαγψλ». Μελ ην ππνγξάςεηε πξηλ ην δείμεηε ζε 
εηδηθεπκέλν δηθεγφξν ζαο ή ζηελ Ελσζε Καηαλαισηψλ & 
Δαλεηνιεπηψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη ηνπο θαηαρξεζηηθνχο 
φξνπο κε ηνπο νπνίνπο είλαη γεκάην ην θείκελν.  Εάλ ην 
ππνγξάςεηε, ζεκεηψζηε «Με επηθχιαμε παληφο λνκίκνπ 



δηθαηψκαηφο κνπ γηα ηπρφλ θαηαρξεζηηθνχο φξνπο (Ν. 2251/94)» 
πάλσ απφ ηελ ππνγξαθή ζαο θαη, αθνχ ππνγξαθεί θαη απφ ηε 
ηξάπεδα, δεηήζηε θαη πάξηε έλα θσηναληίγξαθν γηα ην αξρείν ζαο, 
φπσο δηθαηνχζζε (αιιά δελ ζα ζαο δψζνπλ πνηέ εάλ δε ην δεηήζεηε 
επίκνλα)  
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Πνηέ κελ ππνγξάθεηε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε κε ηξάπεδα ζην 
θείκελν ηεο νπνίαο δελ έρνπλ πξνεγνχκελα ζπκπιεξσζεί ή 
δηαγξαθεί φια ηα θελά ηνπ εληχπνπ. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο εγγπεηέο 
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Οη ηξάπεδεο ζεσξνχλ φηη φιεο νη ζπκβάζεηο ηνπο είλαη ζπκβάζεηο 
πξνζρσξήζεσο, δειαδή ζπκβάζεηο κε πξνθαζνξηζκέλνπο 
έληππνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο ν πειάηεο θαιείηαη λα απνδερζεί ζην 
ζχλνιφ ηνπο γηα λα πξνρσξήζεη ε ζπλαιιαγή. Οκσο απηφ δελ 
ζεκαίλεη φηη εζείο δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα πξνηείλεηε (εάλ θπζηθά 
έρεηε ηελ αλάινγε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ) λα γξαθεί απφ ηελ αξρή 
θαη λα ππνγξαθεί κία ζχκβαζε εηδηθά γηα ζαο, ρσξίο ηνπο φξνπο 
πνπ ζαο ελνρινχλ 
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Αληίζεηα κε ηελ (παξαπιαλεηηθή) εληχπσζε πνπ έρεηε, ε ζθέςε θαη 
ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο είλαη ηειείσο ηξαπεδνθεληξηθή. 
Θεσξνχλ φηη νη ζπλαιιαζζφκελνη ππάξρνπλ γηα λα ζηεξίδνπλ ηελ 
χπαξμε θαη ηελ επεκεξία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 
θαη φρη φηη νη ηξάπεδεο ππάξρνπλ γηαηί νη ζπλαιιαζζφκελνη 
εμαθνινπζνχλ λα ηηο έρνπλ αλάγθε. Θπκεζείηε φηη, εζείο απφ ηηο 
ηξάπεδεο δεηάηε κφλν θάπνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε 
αληαγσληζηηθφ θφζηνο θαη κε φξνπο πνπ δελ ζα ζαο βάινπλ ζε 
θηλδχλνπο κεγαιχηεξνπο απφ φζνπο εζείο απνθαζίζεηε. ηνλ 
θαηαηγηζκφ ησλ πξνηάζεσλ  ησλ ηξαπεδψλ λα ζαο εμππεξεηήζνπλ 
(δειαδή λα ζαο πνπιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο), κελ εθηξέπεζηε θαη 
πεξλάηε ηελ δηαρσξηζηηθή γξακκή πνπ ζα πξέπεη λα έρεηε ηξαβήμεη 
απφ πξηλ ζαλ ην φξην κέρξη ην νπνίν είζηε δηαηεζεηκέλνο λα 
ππνρσξήζεηε 
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Ερνληαο κία πηζησηηθή θάξηα ή άιιν πξντφλ θαηαλαισηηθήο πίζηεο 
απφ ηξάπεδα θαη ρσξίο εζείο λα ην ππνςηάδεζζε, ηα ζηνηρεία ζαο 
θαηαρσξνχληαη απηφκαηα ζε ιίζηεο, ειεθηξνληθέο θαη κε, πνπ 
ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα ή ηξίηνπο 
ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα δηαζέζεη ηηο ιίζηεο ηεο πξνθεηκέλνπ λα 
ζαο ζηαιεί ηαρπδξνκηθά δηαθεκηζηηθφ πιηθφ. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα 
απνθχγεηε έλαλ ηέηνην «βνκβαξδηζκφ» δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 
είλαη λα ζηείιεηε επηζηνιή δεηψληαο ηνπο θαη γξαπηή επηβεβαίσζε 
ηεο ιήςεο 
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Μελ αθήλεηε θξίζηκεο ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο γηα ηελ ηειεπηαία 
ζηηγκή (π.ρ. θαηάζεζε κεηξεηψλ γηα θάιπςε επηηαγήο). Είλαη πνιχ 
πηζαλφ ην ζχζηεκα on-line ηνπ γεηηνληθνχ ζαο θαηαζηήκαηνο πνπ 
ζπλεξγάδεζηε λα «πέζεη» ιίγν πξηλ πάηε εζείο κε ελδερφκελν λα 
κελ πξνιάβεηε.  Εάλ λνκίζεηε φηη πξνιαβαίλεηε λα θαιχςεηε ηελ 
επηηαγή ζαο εάλ είζηε ζηε ηξάπεδα ζηηο 8:00 πκ ηεο επνκέλεο, ίζσο 
δελ μέξεηε φηη νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα θαη θαηά ηηο 
απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη έηζη ε επηηαγή ζαο ζα «ρηππήζεη»  

  25 Οη ηξάπεδεο απνθξχπηνπλ ην γεγνλφο φηη ΟΛΕ ΑΝΕΞΑΘΡΕΣΩ νη 



ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη φηαλ ε ζχλδεζε ON-LINE δελ 
ιεηηνπξγεί. Εάλ ε αλαβνιή ηεο ζπλαιιαγήο ζαο ζα έρεη επηπηψζεηο, 
επηκείλαηε λα γίλεη θαη κε ραιαζκέλν ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
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Καηά πάζα πηζαλφηεηα, ε ηξάπεδά ζαο αλήθεη ζε απηέο πνπ δελ 
ράλνπλ ηελ επθαηξία λα ρξεψλνπλ πξνκήζεηα-πνηλή θάζε θνξά πνπ 
παξνπζηάδεηαη κία επηηαγή ζαο θαη ην ππφινηπν δελ επαξθεί. Είλαη 
ζίγνπξν φηη, θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ηνπ ραιαζκέλνπ on-
line, ε ηξάπεδα  δελ ζα παξαιείςεη λα ρξεψζεη άδηθα ηελ 
πξνκήζεηα-πνηλή ζηνλ πειάηε πνπ, βέβαηα, φρη κφλν δελ θηαηεη 
αιιά θαη ηαιαηπσξήζεθε  
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Πνιιέο θνξέο ζα ζαο ξσηήζνπλ «ηη πξνκήζεηεο ζαο παίξλνπλ νη 
άιιεο ηξάπεδεο». Δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα απαληάηε ζε ηέηνηεο 
εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα κε ζαο πξνζθέξνπλ 
θαιχηεξνπο φξνπο απφ απηνχο πνπ ήδε έρεηε απφ ηνλ αληαγσληζκφ 
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Σπρφλ ππνβνιή γξαπηνχ παξαπφλνπ απφ πειάηε, ζίγνπξα ζα 
εθιακβάλεηαη γηα πνιχ θαηξφ απφ ηα ζηειέρε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζαλ 
«ζηίγκα ή θφθθηλν παλί» γη’ απηφλ πνπ ηφικεζε λα παξαπνλεζεί.  Η 
αλαπφθεπθηε απηή αξλεηηθή πξνδηάζεζε, ζπλήζσο αληαπνδίδεηαη 
άκεζα ή έκκεζα κε πξψηε επθαηξία, ηδίσο εάλ πξφθεηηαη γηα πειάηε 
πνπ δαλεηνδνηείηαη 
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ε πεξίπησζε πνπ έλαο ζπλαιιαζζφκελνο έρεη θάπνην παξάπνλν 
θαη ην δηαηππψζεη ζε θάπνην ζηέιερνο ηξάπεδαο, είλαη πνιχ πηζαλφ 
φηη ν ηειεπηαίνο, εάλ δελ ην απνξξίςεη επί ηφπνπ θαηαθεχγνληαο ζε 
ηερλνθξαηηθέο αηηηάζεηο πνπ (ελ γλψζεη ηνπ) δελ είλαη ζε ζέζε λα 
αμηνινγήζεη θαη λα θξίλεη ν πειάηεο, ζα επηδηψμεη άκεζα λα ηνλ 
απνζαξξχλεη απφ ην λα ην ππνβάιιεη γξαπηψο. Γξαπηφ παξάπνλν 
πειάηε ζεκαίλεη φηη ην θαηάζηεκα δελ κπφξεζε λα ηνλ πείζεη γηα ην 
δίθην ηεο ηξάπεδαο, ζεκαίλεη θφπν γηα ηνλ δηεπζπληή λα δηαβηβάζεη 
ην παξάπνλν ζηε δηνίθεζε θαη ζεκαίλεη θαηαινγηζκφ ζην παζεηηθφ 
ηνπ δηεπζπληή ηνπ παξαπφλνπ. Με ιίγα ιφγηα, … ηα παξάπνλά ζαο 
κφλν ζηνλ Δήκαξρν! 
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Παξφκνηα θαθή ηχρε κάιινλ πεξηκέλεη θαη νπνηνλδήπνηε ηνικήζεη 
λα αλαθέξεη ζε ζηέιερνο ηξάπεδαο φηη είλαη κέινο Ελσζεο 
Καηαλαισηψλ ή ηνπ πιιφγνπ Δαλεηνιεπηψλ, φηη εξεπλά ηελ 
ζχκβαζε γηα θαηαρξεζηηθνχο φξνπο ή ζέιεη λα ειέγμεη ηνπο 
ινγαξηαζκνχο ηνπ   
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Γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο πειαηείαο σο πξνο ηνπο φξνπο κε ηνπο 
νπνίνπο πξνζθέξεη θάζε ηξάπεδα ηα πξντφληα ηεο, εθδίδεη θαη 
δηαζέηεη ζηνπο ρψξνπο ζπλαιιαγψλ έληππν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ην 
νπνίν ζεσξεηηθά επηηξέπεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα εληνπίζεη θαη 
λα αμηνινγήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπο επηινγέο. Απηφ φκσο πξαθηηθά 
παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα δεδνκέλνπ φηη είλαη δχζθνιν θαλείο λα 
δηαζέζεη ηνλ ρξφλν θαη ηνλ θφπν λα γπξίζεη φιεο ηηο ηξάπεδεο θαη λα 
καδεχεη ακέηξεηα θπιιάδηα αιιά θαη γηαηί, ζπλήζσο, θαη ηα επηηφθηα 
αιιά θχξηα θαη νη πξνκήζεηεο είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο θαηά 
πεξίπησζε. Σν θπξηφηεξν φκσο είλαη φηη, φηαλ θαλείο επηιέμεη κία 
ηξάπεδα θαη αξρίζεη ηε ζπλεξγαζία, είλαη πνιχ πηζαλφ κεηά απφ 
ιίγν θαηξφ, ε ηξάπεδα απηή λα κεηαβάιιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο 
ζπλαιιαγήο πνπ ζπκθσλήζεθαλ, ζπλήζσο ρσξίο ελεκέξσζε, κε 
απνηέιεζκα ν πειάηεο λα κελ έρεη πιένλ ηνπο αληαγσληζηηθνχο 
φξνπο πνπ λνκίδεη φηη εμαζθάιηζε κε ηελ επηινγή ηνπ 
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Οη ηξάπεδεο, ηδίσο νη θξαηηθέο, ππνβαζκίδνπλ θαη ζπγθαιχπηνπλ 
επίκνλα ην γεγνλφο φηη ην εληαίν σξάξην ζπλαιιαγψλ ησλ ηξαπεδψλ 
κε ην θνηλφ (Δεπηέξα-Πέκπηε 8-2 κκ θαη Παξαζθεπή 8-13.30 κκ) 
αλήθεη νξηζηηθά ζην παξειζφλ θαη φηη ππάξρνπλ ηδησηηθέο ηξάπεδεο 
πνπ είλαη αλνηθηέο γηα ζπλαιιαγέο κέρξη αξγά (4-5 κκ) 
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Εάλ ζαο ζπκβεί θάπνην πνιχ ζνβαξφ θαη απξφνπην γεγνλφο απφ 
ιφγνπο πνπ, θαηά ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα (αξζ. 335, 336), απνηεινχλ 
αλσηέξα βία πέξα θάζε επζχλεο θαη ειέγρνπ ηνπ δαλεηνιήπηε, νη 
ηξάπεδεο δελ ζα αλαγλσξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 
ππνρξέσζή ηνπο θαη ζα ζπεχζνπλ, ρσξίο ίρλνο αλαζηνιψλ θαη 
ππεπζπλφηεηαο, λα θάλνπλ  πιεηζηεξηαζκνχο θαη άιιεο ελέξγεηεο 
πνπ ζα επηδεηλψζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ήδε δχζθνιε ζέζε ηνπ 
πειάηε ηνπο   
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Εάλ έρεηε θάπνην ζνβαξφ παξάπνλν απφ ην θαηάζηεκα ηεο 
ηξαπέδεο πνπ ζπλεξγάδεζηε, κε δηζηάζεηε λα παξαθάκςεηε ην 
θαηάζηεκα θαη λα ην ζπδεηήζεηε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη λα 
ηνπο δψζεηε κία επηζηνιή ζηελ νπνία λα δεηήζεηε γξαπηή 
απάληεζε. Μελ αθήλεηε ηίπνηα ζνβαξφ ζε επίπεδν ζπδεηήζεσλ. Να 
μέξεηε φηη εάλ ε ηξάπεδα ζειήζεη πνηέ λα πεη ζε ζάο θάηη ζεκαληηθφ, 
ηνπιάρηζηνλ ζα ζαο γξάςεη εάλ δελ ζαο ζηείιεη εμψδηθν 
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Οη ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα επηβάιινπλ φξνπο θαη εθαξκφδνπλ 
κεζνδεχζεηο πνπ, ζε ηειηθή αλάιπζε θαη φηαλ δεκηνπξγεζεί 
νπνηνδήπνηε ζνβαξφ πξφβιεκα θαη εκπινθή, ζπληζηνχλ πξνζβνιή 
ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο ηνπ δαλεηνιήπηε πειάηε ηνπο, θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο Δηεζλνχο πλζήθεο γηα ηα αλζξψπηλα θαη πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα  
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Είλαη ηξαγηθφ ιάζνο γηα θάζε δαλεηνιήπηε επηρεηξεκαηία λα 
ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε κία ηξάπεδα, παξφιν πνπ ε ηξάπεδά ηνπ ζα 
ην επηδηψμεη. Πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν ηξάπεδεο θαη λα 
θξνληίζεη λα ην ππελζπκίδεη ζε θάζε κία απφ απηέο θαη, επίζεο, ζα 
πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα δηαθφςεη ζπλεξγαζία κε κία 
ηξάπεδα αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο λα βάιεη ζε δνθηκαζία ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 
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Πξέπεη λα είζηε εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνί φηαλ θάλεηε 
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο κε ηξάπεδεο ή άιιεο εηαηξίεο, λα κελ 
ππνγξάθεηε ηίπνηα «επί ηφπνπ» πξηλ ην ειέγμεη θάπνηνο πνπ μέξεη 
θαη επίζεο λα μαλαζθεθζείηε πάξα πνιχ θαιά πξνηάζεηο λα ζαο 
δψζνπλ δάλεην γηα λα αγνξάζεηε κεηνρέο ζην ρξεκαηηζηήξην 
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Οη πξνζθιήζεηο θαη πξνθιήζεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηα δηαβφεηα 
ενξηνδάλεηα πεξηέρνπλ πνιινχο θηλδχλνπο θαη πξέπεη λα ζαο 
πξνβιεκαηίδνπλ γηαηί παίξλνληαη εχθνια αιιά απνπιεξψλνληαη 
πνιχ δχζθνια θαη κε κεγάινο θφζηνο. Ζεηάηε πάληνηε λα ζαο 
δψζνπλ θαηάζηαζε κε ηηο ιήμεηο θαη ηα πνζά ησλ δφζεσλ θαζψο θαη 
ην ΕΠΕ (επηηφθην πξαγκαηηθήο επηβάξπλζεο) πνπ επίζεο αλαθέξε-
ηαη (κε πνιχ κηθξά ηππνγξαθηθά ζηνηρεία) καδί κε ην νλνκαζηηθφ 
(πνπ αλαθέξεηαη κε πνιχ κεγάια ζηνηρεία, βι. Παξάξηεκα 10)  
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Μελ αθήλεηε ηηο ηξάπεδεο λα ζαο παξαζχξνπλ ζε ππεξρξέσζε πνπ 
απνηειεί γηα φινπο κία κεγάιε απεηιή πνπ γίλεηαη αληηιεπηή φηαλ 
είλαη πνιχ αξγά. Τπνινγίζηε κέρξη πην πνζφ κπνξείηε ζίγνπξα θαη 
άλεηα λα πιεξψλεηε θάζε κήλα γηα δφζεηο ησλ ρξεψλ ζαο θαη 
θξνληίζηε λα έρεηε ζηελ άθξε απφζεκα 2-3 κεληαίσλ δφζεσλ  
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Είλαη κεγάινο κχζνο ε εληχπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη φηη νη 
πηζησηηθέο θάξηεο είλαη απαξαίηεηεο θαη απνηεινχλ ηξφπν δσήο. Να 
είζηε ζίγνπξνη φηη, γηα εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, νη θάξηεο απνηέιεζαλ 
θαη ζπλερίδνπλ κε πην γξήγνξνπο ξπζκνχο λα είλαη ε αηηία ηνπ 
εθηξνρηαζκνχ ηεο δσήο ηνπο κε ακέηξεηα παξάγσγα πξνβιήκαηα 
πνπ θζάλνπλ έσο ηε ρξενθνπία θαη ηνλ επηειηζκφ θάζε αλζξψπηλεο 
αμηνπξέπεηαο. Εάλ επηκέλεηε γηα λα έρεηε κία θάξηα, απνθηήζηε κία 
ρξεσζηηθή (debit) γηα λα αγνξάδεηε κφλνλ φηη έρεηε ηελ δπλαηφηεηα 
λα πιεξψλεηε κε ρξήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ινγαξηαζκφ ζαο. ε 
ιίγν θαηξφ, ηέηνηεο θάξηεο ζα γίλνληαη δεθηέο γηα αγνξέο απφ φια ηα 
θαηαζηήκαηα, φπσο ήδε γίλεηαη ζην εμσηεξηθφ 
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Εάλ έρεηε θάπνην ινγαξηαζκφ φςεσο κε κπινθ επηηαγψλ, δεηήζηε 
απφ ηε ηξάπεδα γξαπηψο λα κελ θάλεη πνηέ θακία ρξέσζε γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε (πξνκήζεηεο, 
αζθάιηζηξα, θιπ) γηαηί απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα ζηε 
θάιπςε θάπνηαο επηηαγήο ζαο 
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Αξθεηέο ηδησηηθέο ηξάπεδεο θαη ζρεδφλ φιεο νη μέλεο βάδνπλ φξνπο 
θαη πξνυπνζέζεηο γηα λα δερζνχλ ηηο θαηαζέζεηο ζαο ελψ, φηαλ 
δήηεζαλ απφ ηηο αξρέο λα ηνπο δνζεί ε άδεηα λα δέρνληαη 
θαηαζέζεηο, δελ είραλ αλαθέξεη ηέηνηνπο φξνπο. Ελα παξάδεηγκα 
είλαη ην, γηα λα αλνίμεηο ινγαξηαζκφ ηακηεπηεξίνπ, λα δεζκεπζείο φηη 
ην ππφινηπφ ζνπ δελ ζα είλαη πνηέ κηθξφηεξν απφ Δξρ 1 
εθαηνκκχξην 
 

3. Σπκπεξηθνξέο ηξαπεδηθώλ ζηειερώλ 
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Οηαλ ζα πάηε γηα πξψηε θνξά ζε κία ηξάπεδα γηα ζπλεξγαζία, ζα 
ζαο ππνδερζνχλ «εγθάξδηα θαη θηιηθά». αο βιέπνπλ ζαλ αθφκε 
έλαλ πνπ ελδέρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηα ππεξθέξδε θαη ηηο σθέιεηεο 
πνπ έρεη αλάγθε ηφζν ε ηξάπεδα φζν θαη ηα ζηειέρε γηα ηελ 
ππεξεζηαθή ηνπο δηάθξηζε. Εάλ ζηε πνξεία δηαπηζηψζνπλ φηη «δελ 
έρεηε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο», ζα δείηε φηη ε εληππσζηαθή απηή  
εγθαξδηφηεηα έρεη εκεξνκελία ιήμεσο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζαο 
δείμνπλ ηελ άιιε ηνπο πιεπξά ηεο ζθιεξήο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 
αδηάθνξεο αληηκεηψπηζεο. ε θάζε πεξίπησζε, είηε είζηε ζπλεπήο 
θαη πιεξψλεηε φηη ζαο δεηνχλ θαη φπνηε ην δεηνχλ, είηε νδεγεζείηε 
ζε εκπινθή, ν ρακέλνο ζα είζηε πάληα εζείο 
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Θα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο θάλνπλ φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέινπλ 
γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηη κπνξείηε λα ηνπο πξνζθέξεηε. ε φηη, φκσο,  
ηνχο ξσηήζεηε εζείο κάιινλ ζα είλαη αζαθείο, αφξηζηνη θαη 
γξηθψδεηο θαη ζα ζαο εμεγήζνπλ φηη νη απνθάζεηο παίξλνληαη απφ 
θάπνηνλ άιιν αλψηεξν (απηφο παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ πνιχ δχζθνινπ) 
ζηνλ νπνίνλ ζα θάλνπλ φηη κπνξνχλ λα ηνλ πείζνπλ λα γίλεη απηφ 
πνπ δεηάηε θαη πνπ, ζπλήζσο, δηθαηνχζζε έηζη θαη αιιηψο 
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Θα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο πείζνπλ, πνιιέο θνξέο θνξηηθά, γηα λα 
πάξεηε πξντφληα πνπ δελ ζέιεηε (θάξηεο, πξνζσπηθά δάλεηα, 
θαηαλαισηηθά, ζηεγαζηηθά, θιπ) γηα λα πηάζνπλ απηνί ηνπο 
πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαζψο θαη εθείλνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο  
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Απνθεχγεηε ηηο πνιιέο ζπδεηήζεηο κε ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ φηαλ 
απηνί ξσηάλε «πσο ηα πάκε;» κε εκθαλή πξφζεζε λα ζαο … 
εμνκνινγήζνπλ. Επεηδή πεξλάηε κέζα απφ κηα ηξάπεδα θάπνηεο 
ζπλαιιαγέο ζαο, δελ ζεκαίλεη φηη νη ππάιιειφη ηεο έρνπλ δηθαίσκα 
λα ζαο ξσηνχλ θαη λα καζαίλνπλ ηη ζαο απαζρνιεί θαη πσο πάλε νη 
δξαζηεξηφηεηέο ζαο ζην ζχλνιφ ηνπο 
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Σα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ νλεηξεχνληαη λα βάινπλ θαη 
ηα παηδηά ηνπο ζηελ ηξάπεδα ή, εάλ δελ ηα θαηαθέξνπλ, ζε θάπνηα 
θαιή θαη επηιεγκέλε Εηαηξεία θάπνηνπ «θίινπ» πειάηε απφ ηνλ 
νπνίν δελ ζα δηζηάζνπλ λα δεηήζνπλ ηελ ηαθηνπνίεζε 
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Πνιιέο θνξέο, δήζελ εκπηζηεπηηθά, ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ δεηνχλ 
απφ επηρεηξεκαηίεο λα ζρνιηάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη θαηαζηάζεηο 
πνπ αθνξνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληαγσληζηή ηνπ. Δελ ππάξρεη 
ιφγνο λα έρεηε θακία αλάκεημε ζε ηέηνηεο ζπδεηήζεηο  
 

   49 Οη ηξαπεδνυπάιιεινη έρνπλ πεξάζεη ηελ εληχπσζε φηη νη ηξάπεδεο 



είλαη αλνηθηέο γηα ην θνηλφ ηηο ψξεο ησλ ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ. Εάλ 
θάπνηνο ζειήζεη λα κπεη κεηά ην θιείζηκν ησλ ηακείσλ γηα κία 
ππφζεζή ηνπ εθηφο ηακεηαθήο ζπλαιιαγήο, βξίζθεη ηηο πφξηεο 
θιεηζηέο θαη, εάλ δεηήζεη λα κπεη, φινη ζα ζπεχζνπλ λα ηνλ 
δηαβεβαηψζνπλ παξαπιαλεηηθά φηη «έρνπκε θιείζεη» κε απνηέιεζκα 
λα πξέπεη λα θχγεη άπξαθηνο θαη λα επαλέιζεη ηελ επνκέλε  
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Κάπνην ζηέιερνο ηξαπέδεο ελδέρεηαη λα πξνζθεξζεί λα ζαο 
δηεπθνιχλεη ζηελ θαηάζεζε ρξεκάησλ θάπνηα ζηηγκή πνπ ε νπξά 
ζηα ηακεία είλαη κεγάιε, θξαηψληαο ν ίδηνο ηα ρξήκαηα γηα λα ηα 
θαηαζέζεη «κεηά ην θιείζηκν ηεο πφξηαο». ε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο, θάπνηνη πνπ ην έθαλαλ έραζαλ ηα ιεθηά ηνπο καδί κε 
κία «πνιχηηκε θηιία». Εζείο λα πξνηηκάηε πάληα ηελ νπξά γηα 
κεγαιχηεξε ζηγνπξηά 
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Εάλ θάπνηνο «θίινο» ππάιιεινο ηεο ηξαπέδεο ζαο δεηήζεη έλα 
κηθξφ δάλεην, κία πξνζσξηλή ρξεκαηηθή δηεπθφιπλζε, πξντφληα 
ζαο δσξεάλ ή κε κεγάιε έθπησζε ή πίζησζε, λα αξλεζείηε 
ιέγνληαο φηη ππάξρεη πξνθαλέο πξφβιεκα δενληνινγίαο θαη φηη ζα 
βξεζείηε ζε εμαηξεηηθά δχζθνιε ζέζε εάλ ην κάζεη ε δηνίθεζε ηεο 
ηξάπεδαο. Με ζαο παξαζχξεη ε ιάζνο ζθέςε φηη, θάλνληάο ηνπ ην  
ραηίξη, ζα ζαο είλαη ππνρξεσκέλνο 
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Εάλ έρεηε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θάπνηνο ηξαπεδηθφο  
πξνζπκνπνηεζεί λα ζαο ζπζηήζεη ζε θάπνηνλ «δηθφ ηνπ» πνπ 
κπνξεί λα ζαο ιχζεη πνιχ θηιηθά ην πξφβιεκα (δειαδή κε 
ηνθνγιπθηθφ ηφθν φρη θάησ απφ 5% ηνλ κήλα), ηφηε λα μέξεηε φηη ζαο 
δείρλεη (κε ην αδεκίσην) ηνλ δξφκν γηα πνιιαπιάζηα πξνβιήκαηα 
θαη ηξαγηθά αδηέμνδα 
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Εάλ έρεηε θάπνην κεγάιν πνζφ γηα θαηάζεζε θαη δεηάηε πςειή 
απφδνζε, ζα βξεζεί ίζσο θάπνηνο ηξαπεδηθφο λα ζαο πξνηείλεη λα 
κπνπλ ηα ρξήκαηα ζε «ηδησηηθή ηνπνζέηεζε κεζσ ηεο ηξαπέδεο». 
Εζείο ζα πξέπεη ηφηε λα θαηαιάβεηε φηη κηιάηε κε έλαλ ηξαπεδηθφ 
δηθηπσκέλν κε παξαηξάπεδα πνπ πξνζπαζεί λα ζαο παγηδεχζεη 
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Εάλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ζαο πξνζθέξνπλ επί πιένλ θαη 
κία «εγγπεηηθή επηζηνιή» ηεο ηξαπέδεο γηα ην θεθάιαην θαη ηνπο 
ηφθνπο, ηφηε ζα πξέπεη λα μέξεηε φηη είζηε ζε επαθή κε παξαηξάπεδα 
πνπ εθδίδεη θαη εγγπεηηθήο επηζηνιέο-κατκνχ ρσξίο ηε γλψζε ηεο 
ηξάπεδαο 
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Εάλ ζαο εθκπζηεξεπζνχλ «θηιηθά» φηη πιεξψλνληαο θάπνην πνζφ 
απφ ην δάλεην, φηαλ ζα ην πάξεηε, ζα δηεπθνιχλεη ηελ ζεηηθή 
απφθαζε γηα έγθξηζε ηνπ αηηήκαηφο ζαο, λα μέξεηε φηη έρεηε πέζεη 
ζε ζπείξα κε ηελ νπνία, εάλ ππνθχςεηε θαη κπιέμεηε, κάιινλ δελ 
ζα μεκπιέμεηε εχθνια 
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Αζρεηα εάλ ην ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο είλαη ζσζηφ, 
βεβαησζείηε φηη φιεο νη θηλήζεηο (ρξεσπηζηψζεηο) ηνπ ινγαξηαζκνχ 
ζαο είλαη κφλν απηέο πνπ πξέπεη θαη φηη δελ ππάξρνπλ θηλήζεηο πνπ 
δελ θάλαηε εζείο. Αληίζεηα κε φηη λνκίδεηε, ππάξρνπλ πνιινί κέζα 
ζηηο ηξάπεδεο πνπ κπνξνχλ θαη θάπνηνη ιίγνη θαη κπνξνχλ θαη ζα  



ήζειαλ λα θάλνπλ θάπνηεο θηλήζεηο ζηα ρξήκαηά ζαο ιεειαηψληαο 
έλα κέξνο ηνπ ηφθνπ πνπ ζαο αλήθεη θαη πνπ εζείο δελ είζηε ζε ζέζε 
λα ειέγμεηε 
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Εάλ ν ηξαπεδηθφο πνπ ζαο εμππεξεηεί ζαο εμνκνινγεζεί φηη «είλαη 
πνιχ θνπξαζκέλνο γηαηί δελ έρεη πάξεη άδεηα γηα πάξα πνιχ θαηξφ», 
λα είζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθφο θαη θαρχπνπηνο γηα φιεο ηηο 
ζπλαιιαγέο ζαο πνπ ρεηξίδεηαη. Κάζε ηξαπεδηθφο πνπ 
«πξνζθέξεηαη» λα κελ παίξλεη άδεηεο γηα κεγάια ζπλερή 
δηαζηήκαηα είλαη, γηα ηελ ίδηα ηελ εξγνδφηξηά ηνπ ηξάπεδα «νιίγνλ 
χπνπηνο».   Δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα κελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα 
ζαο πνπ ηνπ έρεηε «ηπθιή» εκπηζηνζχλε 
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Κξαηάηε πάληα ηππηθέο απνζηάζεηο απφ φια ηα ζηειέρε ηεο ηξάπεδαο 
κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεζηε. Πνηέ κελ επηδηψθεηε λα γίλεηε «ζηελφο 
θίινο» κε θάπνην ζηέιερνο. Μεηαμχ ησλ ζηειερψλ, ζπρλά ππάξρεη 
αληαγσληζκφο θαη «αιιεινκαραηξψκαηα». Ερνληαο έλα «θνιιεηφ», 
ην κφλν πνπ  εμαζθαιίδεηε είλαη ε αληηπάζεηα φισλ ησλ αληηπάισλ 
ηνπ 
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Πνηέ κελ δίλεηε πάγηεο νδεγίεο ζηε ηξάπεδά ζαο λα θξαηάεη εθεί ηελ 
αιιεινγξαθία ζαο, φπσο ελδέρεηαη λα ζαο πξνηείλνπλ. Δψζηε ηε 
δηεχζπλζε θάπνηνπ έκπηζηνπ ζπγγελνχο ζαο 
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Μελ ζπλεξγάδεζηε θαη πνηέ κελ παίξλεηε δάλεην απφ θαηάζηεκα 
ηξάπεδαο ν δηεπζπληήο ηνπ νπνίνπ δεη ζε ριηδή, νδεγεί αθξηβά 
απηνθίλεηα, έρεη βίια θαη πνιιά αθίλεηα ή ζπρλάδεη ζην θαδίλν. 
Μπνξεί ηελ επφκελε ιηκνπδίλα ηνπ λα ηελ πιεξψζεηε εζείο ρσξίο 
πξαγκαηηθά απηφ λα είλαη ζηηο πξνζέζεηο ζαο 
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Μελ πξνζιακβάλεηε πνηέ ηξαπεδηθφ απφ ηελ ίδηα ηξάπεδα κε ηελ 
νπνία ζπλεξγάδεζηε γηα κεξηθή απαζρφιεζε ζηελ επηρείξεζή ζαο 
(ηήξεζε βηβιίσλ, δηαδηθαζίεο εηζαγσγψλ). Οηη κάζεη κέζα ζην 
γξαθείν ζαο πηζαλφηαηα ζα ην κάζεη θαη φιε ε ηξάπεδα 
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Μελ βαζηζζείηε πνηέ ζε πξνθνξηθέο ππνζρέζεηο ή δεζκεχζεηο 
ηξαπεδηθψλ πνπ ζαο επηζθέπηνληαη ζην γξαθείν ζαο γηα λα ζαο 
κηιήζνπλ γηα ηα «λέα ζπγθινληζηηθά πξντφληα ηεο ηξαπέδεο». 
Πξνζέρεηε ηδηαίηεξα απηνχο πνπ αλήθνπλ ζε ηκήκαηα private 
banking 
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Πξνζέρεηε ηδηαίηεξα ηνπο ηξαπεδηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη εξγαζηψλ εθηφο ηξαπέδεο. Ρσηάηε 
πάληα λα κάζεηε εάλ είλαη ππάιιεινη κε κηζζφ ή ακείβνληαη θαη κε 
πξνκήζεηα, δεηάηε ηε θάξηα ηνπο θαη επηβεβαηψλεηε απηά πνπ ζαο 
είπε κε θαηεπζείαλ επαθή κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο ζηε ηξάπεδα 
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Εάλ ζαο πξνηείλνπλ λα ζαο δηεπθνιχλνπλ κε κία βεβαίσζε αγνξάο 
ζπλαιιάγκαηνο (ξνδ ραξηί) θαηάιιειε γηα θάζε «λφκηκε ρξήζε» 
ρσξίο πξαγκαηηθή εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο απφ εζάο, λα κελ 
δερζείηε. Εάλ ην θάλεηε, κάιινλ θιείλεηε ζέζε γηα πνηληθή δίσμε απφ 
θάπνηνλ Εηζαγγειέα παξέα κε ηνλ ηξαπεδηθφ 
 



   65 
Εάλ, γηα ηε δηεπθφιπλζή ζαο, ζαο πξνηείλνπλ λα ππνγξάςεηε έλα 
παθέην απφ ιεπθά έληππα ρνξεγήζεσλ, λα κελ ην θάλεηε 
 

   66 

Εάλ ζαο πνπλ φηη δέρνληαη λα ζαο δηεπθνιχλνπλ θξαηψληαο κφληκα 
ζηε ηξάπεδα κία ζθξαγίδα ζαο γηα λα ηε βάδνπλ απηνί ζε «ηππηθά» 
ραξηηά, κε δερζείηε θαη θξνληίζηε λα αιιάμεηε γξήγνξα ηξάπεδα 
 

 
 
   67 
 

Πνηέ κελ δερζείηε λα ζαο απνθξνχζνπλ θάπνην αίηεκά ζαο κε ηελ 
πξνθνξηθή ηνπο δηαβεβαίσζε φηη «απηφ είλαη εληνιή άλσζελ» ή 
«νδεγίεο ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο». Εζείο ζπλαιιάζζεζζε κε ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηεο ηξαπέδεο κέζα ζην θαηάζηεκα θαη νχηε κε 
θαλέλαλ «άλσζελ» ή ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο 
  

   68 

Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, εάλ φρη φιεο, εθαξκφδνπλ πηζηά ην 
ηνθνηέρλαζκα ηνπ δηπινχ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ρσξίο λα δειψλνπλ 
ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ζπκβάζεηο φηη νη ηφθνη ρνξεγήζεσλ 
ππνινγίδνληαη κε βάζε εκεξνινγηαθφ έηνο 360 εκεξψλ αληί 365 κε 
απνηέιεζκα λα ζαο επηβαξχλνπλ αδηθαηνιφγεηα κε 1.4% πεξίπνπ 
επί ησλ ηφθσλ 
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Ειέγρεηε πάληα ηελ ηχρε ησλ επηηαγψλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ πνπ 
δίλεηε ζηε ηξάπεδα γηα είζπξαμε. πρλά ράλνληαη ή θαζπζηεξνχλ 
πνιιέο εθθαζαξίζεηο 
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Γηα ηηο εηζαγσγέο ή ηηο εμαγσγέο ζαο, δεηάηε απφ ηελ ηξάπεδα 
θσηνηππίεο ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ησλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ζαο. 
Ερεηε δηθαίσκα λα ηα πάξεηε θαη δελ είλαη «απφξξεηα» ή 
«εκπηζηεπηηθά» φπσο ζα ζπεχζνπλ λα ζαο εμεγήζνπλ 
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ε ελεγγχνπο πηζηψζεηο γηα ηηο εμαγσγέο ζαο πνπ ηα θνξησηηθά 
είλαη πιήξε, κελ δερζείηε πνηέ λα πεξηκέλεηε λα πιεξσζείηε φηαλ 
«ζα θζάζεη ην θάιπκκα απφ ηνλ αληαπνθξηηή» φπσο ζα ζαο 
εμεγήζνπλ 
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Πνηέ κελ ππνγξάςεηε θάπνηα έληππε δήισζε πνπ ζα ζαο δψζεη ε 
ηξάπεδα πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηελ ίδηα θαη πνπ πεξηέρεη απαιιαγή 
ή πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο ηεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζαο 
πξνζθέξεη 
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Θα δηαπηζηψζεηε φηη ηα ζηειέρε ηεο ηξάπεδάο ζαο ζα ζαο πηέδνπλ 
ζπλερψο γηα λα κεηαθέξεηε ηηο αζθάιεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζαο ζηνηρείσλ ή ζε ζπγαηξηθή αζθαιηζηηθή ηεο 
ηξάπεδαο ή θάπνπ αιινχ πνπ νη ίδηνη έρνπλ πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ 
(πξνκήζεηα).  
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Εάλ ζαο δαλεηνδνηήζνπλ, ζα ζαο πνπλ φηη επηβάιιεηαη ε αζθάιηζή 
ζαο λα κεηαθεξζεί ζε εηαηξία ηεο έγθξηζεο (δειαδή ηεο απφιπηεο 
πξνηίκεζεο) ηεο ηξάπεδαο ή ηνπ δηεπζπληή ηεο 
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Σν πφηε ζα βγνπλ ηα αζθαιηζηήξηα ζα ην κάζεηε απφ ηε ρξέσζε ησλ 
αζθαιίζηξσλ ζην ινγαξηαζκφ ζαο. Οπσο ζα δηαπηζηψζεηε, ε 
ηξάπεδά ζαο κάιινλ δελ ζα θάλεη νχηε ηνλ θφπν λα ζαο ελεκεξψζεη 
νχηε λα ζαο δψζεη αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Εζείο δεηείζηε ην 



θαη ειέγμηε πνιχ πξνζεθηηθά ηηο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα πνζά 
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Πξνζέρεηε πάξα πνιχ ην ζέκα ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ ησλ 
εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ζαο θαη κελ ην αθήλεηε ζηνπο ηξαπεδηθνχο 
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Καιχςηε ηηο πσιήζεηο ζαο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ κε ζπκβφιαην 
αζθάιηζεο πηζηψζεσλ θαη δεηήζηε επίκνλα λα δερζνχλ ηελ 
εθρψξεζή ηνπ αληί εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ γηα θάιπςε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζήο ζαο, παξφιν πνπ ζα ζαο πνπλ φηη δελ γίλεηαη 
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Πξνζέρεηε ηη γίλεηαη κε ηελ valeur ησλ ζπλαιιαγψλ ζαο, ηδίσο ησλ 
επηηαγψλ πειαηείαο πνπ κφληκα πηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ ζαο 
κεηά πνιιέο εκέξεο αθφηνπ ε ηξάπεδα ηηο εηζπξάμεη ζρεδφλ 
ακέζσο θαη ρξεζηκνπνηήζεη δσξεάλ ηα ρξήκαηά ζαο γηα κεξηθέο 
κέξεο. Εάλ ηα πνζά πνπ δηαθηλείηε είλαη κεγάια, αμίδεη ηνλ θφπν θαη 
ην έμνδν λα αλαζέζεηε ην ζέκα ζε θάπνηνλ εηδηθφ 
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Πέξα ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ γηα ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ, νη 
εξγαδφκελνη ζηηο ηξάπεδεο ππφθεηληαη ζην επαγγεικαηηθφ απφξξεην 
φζνλ αθνξά ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ πεξηέξρνληαη 
ζε γλψζε ηνπο ιφγσ ηεο άζθεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ επαγγέικαηνο. 
Εζείο, γηα λα είζηε ζίγνπξνη, κε δίλεηε ζηε ηξάπεδα θακία αμηφινγε 
επαγγεικαηηθή πιεξνθνξία γηα ηνλ ηξφπν πνπ θάλεηε ηε δνπιεηά 
ζαο, ηα κπζηηθά ζαο, ηα ζπγθξηηηθά ζαο πιενλεθηήκαηα απέλαληη 
ζηνλ αληαγσληζκφ θαζψο θαη ηα κειινληηθά ζαο ζρέδηα 
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Εάλ πνηέ θάλεηε θάπνηα θίλεζε κεγάινπ πνζνχ πνπ ζα κπνξνχζε 
λα εθιεθζεί «χπνπηεο λνκηκφηεηαο» απφ θάπνηνλ θηιχπνπην 
ηξαπεδηθφ, πξηλ ηελ ζπλαιιαγή γξάςηε ζηε ηξάπεδα έλα γξάκκα 
δίδνληαο ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηε πξνέιεπζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ηε 
θχζε ηεο ζπλαιιαγήο θαη θξνληίζηε λα πάξεηε απφδεημε επίδνζεο 
(αξηζκφ πξσηνθ., ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ παξαιήπηε). Θζσο 
ζαο γιηηψζεη απφ πνιιέο θαζαξίεο εάλ ν ηξαπεδηθφο είλαη 
θηιφδνμνο θαη, αδηθαηνιφγεηα, αλαθέξεη ηε ζπλαιιαγή ζαλ χπνπηε 
γηα «μέπιπκα παξαλφκνπ ρξήκαηνο» 
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πρλά αλαπηχζζνληαη ππεξεζηαθέο θαη πξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο 
κεηαμχ δηεπζπληνχ θαη θάπνησλ ζηειερψλ ελφο θαηαζηήκαηνο. Μφιηο 
επηζεκάλεηε θάηη ηέηνην πξνζέμηε κε γίλεηε ζχκα ηέηνησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο θαη γηα ηα 
ζπκθέξνληά ζαο, ηδηαίηεξα εάλ είζηε πεξηζζφηεξν «θνιιεηφο» απφ 
φζν πξέπεη κε ηε κία πιεπξά 
  

4. Δάλεηα, θξηηήξηα θαη κεζνδεύζεηο  
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Πνιιέο ηξάπεδεο, ηδίσο νη ηδησηηθέο θαη ζίγνπξα νη μέλεο, θάλνπλ 
απζηεξή επηινγή πειαηείαο γηα ηα δάλεηα πξνο επηρεηξεκαηίεο. Οιεο 
φκσο ζαο πξνζθαινχλ κε ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο, ρσξίο λα ην ιέλε κε 
εηιηθξίλεηα, κε ζηφρν λα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο απνζπάζνπλ 
θάπνηεο άιιεο εξγαζίεο, ζπλήζσο πςεινχ θφζηνπο γηα ηνλ πειάηε,  
πνπ επηιεθηηθά ηνπο ελδηαθέξνπλ (πρ θαηαλαισηηθά δάλεηα, θάξηεο, 
ζηεγαζηηθά, θ.ά.). Γηα λα ην δηαπηζηψζεηε απηφ θαη εζείο, ζα πξέπεη 
λα έρεηε ράζεη θάπνηεο ψξεο γηα άζθνπεο ζπδεηήζεηο καδί ηνπο 
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Κάζε νθεηιή πξνο ηξάπεδα απφ δαλεηαθή ζπλαιιαγή δελ ππφθεηηαη 
ζε θαλέλα αλψηαην φξην αιιά κπνξεί λα απμάλεη απεξηφξηζηα επ’ 
αφξηζην θαη αθφκε λα κεηαβηβάδεηαη κε θιεξνλνκηθέο δηαδνρέο  
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Πηέδεηαη ν πειάηεο λα πξνζαξκφζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζηα ζπλήζε 
θαινχπηα ησλ δαλείσλ ηεο ηξάπεδαο αληί λα πξνζαξκνζζεί ην 
δάλεην ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ δαλεηνιήπηε 
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Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, θαηά 
θαλφλα θάζε δαλεηνιήπηεο έρεη ην πεξηζψξην επηινγήο λνκίζκαηνο 
γηα ην δάλεηφ ηνπ. Σελ δπλαηφηεηα απηή δαλεηζκνχ ζε μέλν λφκηζκα, 
φκσο, νη ηξάπεδεο θαη ηα ζηειέρε ηνπο πξνηηκνχλ λα ηελ θξχβνπλ 
γηαηί ν δαλεηζκφο ζε Δξαρκέο είλαη πνιχ πην απνδνηηθφο γη’ απηέο 
απφ εθείλν ζε μέλν λφκηζκα. Σν φηη έηζη επηβαξχλεηαη ν 
δαλεηνιήπηεο κε πνιχ κεγαιχηεξνπο ηφθνπο απιά δελ ηνπο 
ελδηαθέξεη. Εάλ θαλείο ηνπο ξσηήζεη γηαηί δελ ελεκεξψλνπλ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ πνιχ ζπκθέξνπζα απηή επηινγή, ζα 
ζπεχζνπλ λα απαληήζνπλ φηη «δελ ζνπ πξνηείλακε ζπλάιιαγκα γηα 
ην θαιφ ζνπ, γηαηί ζε πεξίπησζε ππνηίκεζεο ζα δεκησζείο».  Σελ 
κφληκε θαη ζεκαληηθή δεκία ηνπ δαλεηνιήπηε απφ ηνλ παλάθξηβν 
δξαρκηθφ δαλεηζκφ, βέβαηα, δελ ηελ βιέπνπλ. Η «κπσπία» απηή δελ 
είλαη ηπραία. Οη ίδηεο νη ηξάπεδεο έρνπλ θξνληίζεη ψζηε ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ λα κελ είλαη φζν 
πξέπεη εμνηθεησκέλν κε ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ρνξήγεζεο 
ηέηνησλ δαλείσλ 
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Μεηά ηε κειέηε ελφο δαλεηαθνχ αηηήκαηνο απφ πειάηε πνπ θξίλεηαη 
κάιινλ κηθξήο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο, νη ηξάπεδεο ζπλήζσο 
δειψλνπλ φηη δέρνληαη λα εγθξίλνπλ ην δάλεην κφλνλ εθφζνλ 1) 
ιάβνπλ (θαηά θαλφλα ππέξκεηξεο) εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο θαη 2) 
ιάβνπλ ηηο πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ησλ θνξέσλ ή ηξίησλ. Ο 
εμαλαγθαζκφο απηφο είλαη θαηάθνξα αζέκηηνο δηφηη ππνδειψλεη φηη 
ην πηζησηηθφ απηφ ίδξπκα  απνξξίπηεη κελ ηνλ ππνςήθην 
δαλεηνιήπηε (πνπ είλαη απηφο πνπ ππέβαιε ην αίηεκα) αιιά ..δελ ηνλ 
απνξξίπηεη εθφζνλ ηνλ …θίλδπλν ηνλ αλαιάβνπλ  άιινη. Πξφθεηηαη 
γηα μεθάζαξν εμαλαγθαζκφ πνπ απνζθνπεί ζηε κεηαθχιηζε ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ηξίηνπο ελψ, βέβαηα, ε ηξάπεδα ζα ακεηθζεί 
γη’ απηφ κε ηηο ζρεηηθέο πξνκήζεηεο θαη ηφθνπο. ηε δηαδηθαζία απηή, 
ε ηξάπεδα δελ ζα ελδηαθεξζεί ηδηαίηεξα γηα ηελ πξαγκαηηθή 
δπλαηφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε λα εμππεξεηήζεη ην ρξένο (ε εμήγεζε 
πξνθχπηεη απφ ηελ επφκελε παγίδα) 
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Η ηξάπεδα κάιινλ έρεη κεγαιχηεξν θέξδνο εάλ ν δαλεηνιήπηεο δελ 
απνπιεξψζεη θαλνληθά ην δάλεηφ ηνπ θαη νδεγεζεί ζε εκπινθή θαη 
κεηέπεηηα ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο ησλ εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ ζε 
ηηκέο ιεειαζίαο παξά εάλ ν δαλεηνιήπηεο είλαη ζπλεπήο. Γηα ηνλ 
ιφγν απηφ, φηαλ ζαο ζπκβεί θάηη ζνβαξφ θαη απξφβιεπην πνπ 
απνηειεί «αλσηέξα βία» θαη αληίζεηα απφ φηη πηζηεχεηε, ζα 
δηαπηζηψζεηε φηη ε ηξάπεδά ζαο δελ ζα ζπγθηλεζεί θαζφινπ κε ην 
πξφβιεκά ζαο αιιά ζα μεθηλήζεη λνκηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ζαο  κε 
ζηφρν λα ζαο πάξεη ηα αθίλεηα ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ 
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θεθζείηε θαιά πξηλ δψζεηε ζηε ηξάπεδα ηε δήισζε πεξηνπζηαθψλ 
ζαο ζηνηρείσλ (ή ην Ε9) πνπ ζαο δήηεζε. Οζν κεγαιχηεξε αθίλεηε  
πεξηνπζία βιέπνπλ, ηφζεο πην πνιιέο ππνζήθεο ζα ζαο δεηήζνπλ. 
ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ γηα δάλεην, αθφκε θαη εάλ δελ ηνπο 
έρεηε δειψζεη ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ζαο, λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα 
βξνπλ πνιχ γξήγνξα φηη ηχρεη λα έρεηε νπνπδήπνηε ζε νιφθιεξε 
ηελ Ειιεληθή επηθξάηεηα 
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ε πεξίπησζε πνπ ζα ππνβάιεηε θάπνην γξαπηφ αίηεκα 
δαλεηνδφηεζεο θαη απνξξηθζεί, δεηείζηε ηελ απάληεζε εγγξάθσο, 
φπνηα θαη λα είλαη απηή, ζεηηθή ή αξλεηηθή, θαη κελ πεξηνξηζζείηε 
κφλν ζε θάπνηα πξνθνξηθή απάληεζε  
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Απφ ζπλήζεηα θαη άιιεο ζθνπηκφηεηεο, νη ηξάπεδεο επηκέλνπλ ζηελ 
εμφθιεζε ησλ δαλείσλ κε ηαθηέο δφζεηο ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηά 
ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ εκεξνκελίεο, φπσο γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
ησλ καθξνπξφζεζκσλ επελδπηηθψλ δαλείσλ (μελνδνρεία, 
βηνκεραλίεο, θιπ) πνπ δηαξθνχλ 15 θαη 20 ρξφληα, ζηε δηάξθεηα ησλ 
νπνίσλ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζνβαξέο θαη απξφβιεπηεο 
εμσγελείο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη θαη δελ κπνξεί λα 
πξνβιέςεη ν δαλεηνιήπηεο. Αθφκε θαη ηφηε, νη ηξάπεδεο ζα 
ζπεχζνπλ λα θεξχμνπλ ην δάλεην ζε ππεξεκεξία κε φιεο ηηο 
επαθφινπζεο δπζκελείο γηα ηνλ πειάηε ηνπο αηηίεο. Αληίζεηα κε ην ηη 
ζα γηλφηαλ ζην εμσηεξηθφ, αξλνχληαη κφληκα λα ζπλδέζνπλ ην χςνο 
ησλ δφζεσλ κε ην εηήζην επίπεδν ησλ εζφδσλ ηνπ πειάηε, 
δηαηεξψληαο έηζη κφληκα «ηε ζειηά ζην ιαηκφ ηνπ» κε ηα γλσζηά ζε 
φινπο απνηειέζκαηα. Η «εθηέιεζε» ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ησλ 
εγγπεηψλ είλαη δεδνκέλε 
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Οη ηξάπεδεο θάλνπλ φηη είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηήζνπλ γηα φθειφο 
ηνπο ηελ αζιηφηεηα πνπ ιέγεηαη «κεηαρξνλνινγεκέλε» επηηαγή. Γηα 
ην ιφγν απηφ λα είζηε ζίγνπξνη φηη δελ ζα δηζηάζνπλ λα θάλνπλ φηη 
ρξεηάδεηαη γηα λα ζαο εμαλαγθάζνπλ λα εληαρζείηε ζε θάπνηα απφ ηηο 
κεζνδεχζεηο απηέο   
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Μελ ππνθχςεηε πνηέ ζηελ ππφδεημε ηεο ηξάπεδαο φηη πξέπεη αιιά 
θαη κπνξείηε λα βξείηε ηηο επηηαγέο πειαηείαο πνπ ζαο δεηνχλ θαη 
πνπ εζείο δελ έρεηε γηαηί δελ πνπιάηε κε κεηαρξνλνινγεκέλεο 
επηηαγέο, «θηηάρλνληαο» επηηαγέο επθνιίαο κε θάπνηνλ άιιν 
επηρεηξεκαηία θίιν ζαο   

   93 
Μελ δίλεηε πνηέ ζηε ηξάπεδα ιεπθέο ζπλαιιαγκαηηθέο ή επηηαγέο 
(δειαδή ρσξίο πνζφ, εκεξνκελία, θιπ) 
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Οη Εηαηξείεο ιήδηλγθ θαη θάθηνξηλγθ πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ φηη ν 
ζεζκφο είλαη κία ζπκθέξνπζα ελαιιαθηηθή επηινγή αληί ηνπ 
δαλεηζκνχ, απνθξχπηνληαο ηε πξαγκαηηθφηεηα φηη πξφθεηηαη γεληθά 
γηα κία αθξηβή ιχζε πνπ ζπκθέξεη θχξηα απηέο 
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Εάλ έρεηε επηρείξεζε κε κεγάιν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, είλαη πηζαλφ 
θάπνηα ηξάπεδα λα ζαο πξνηείλεη ρξεκαηνδφηεζε απφ «ππεξάθηηα» 
ζπγγεληθά ηεο πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δελ ππφθεηηαη ζηνλ εηδηθφ 
θφξν ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη πνπ κπνξεί λα γίλεη κε θαιχηεξα 
επηηφθηα απ’ φηη ζηελ Ειιάδα. Εζείο λα μέξεηε φηη, κε ην ηξφπν απηφ, 
ε ηξάπεδα, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 



απνθεχγεη ηνλ …θφξν εηζνδήκαηνο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πξνο ην 
Ειιεληθφ Κξάηνο. αο ζπληζηνχκε λα κε δερζείηε γηαηί, εθηφο ησλ 
άιισλ, θηλδπλεχεηε λα γίλεηαη ζπλεξγφο ζε επηιήςηκεο θαη, πηζαλψο 
πνηληθά θνιάζηκεο πξάμεηο ηεο ηξάπεδαο 
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Παξά ην θνηλσληθφ πξφζσπν πνπ ζπρλά επηθαινχληαη γηα ιφγνπο 
εληππψζεσλ θαη marketing, ηα θξηηήξηα ησλ ηξαπεδψλ εδψ θαη 
αξθεηέο πεληαεηίεο, είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θεξδνζθνπηθά θαη 
αδηαθνξνχλ φρη κφλν ηειείσο αιιά θαη πξνθιεηηθά γηα ηελ 
ππνρξέσζή ηνπο γηα ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα 
ηνπ ηφπνπ. Οηαλ ρξεηαζζεί, δελ ζα δηζηάζνπλ λα ζαο ππνδείμνπλ 
θπληθά φηη «έρνπκε κεηφρνπο πνπ έρνπλ απαηηήζεηο γηα θέξδε» 
 

5. Καηαρξεζηηθνί όξνη ζπκβάζεσλ 
 

   97 
Μελ μερλάηε πνηέ φηη νη έληππεο (ηππσκέλεο) ζπκβάζεηο ησλ 
ηξαπεδψλ είλαη γεκάηεο απφ θαηαρξεζηηθνχο φξνπο. Πξηλ 
ππνγξάςεηε, ζπκβνπιεπηείηε έλαλ εηδηθφ πνπ γλσξίδεη ην ζέκα 

   98 

Οιεο νη ηξάπεδεο εθαξκφδνπλ πηζηά ην γλσζηφ ηνθνηέρλαζκα ησλ 
εηεξνρξνληζκέλσλ ηνθνθφξσλ εκεξνκεληψλ (valeur). Ο φξνο ή ε 
πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία εθηακηεχζεηο δαλείνπ ή αλαιήςεηο 
θαηαζέζεσλ παχνπλ λα είλαη ηνθνθφξεο απζεκεξφλ ελψ νη 
πιεξσκέο πξνο ηελ ηξάπεδα ή νη θαηαζέζεηο, αληίζηνηρα, είλαη 
ηνθνθφξεο απφ ηελ επνκέλε εξγάζηκν. Ο φξνο απηφο έρεη θξηζεί 
θαηαρξεζηηθφο θαη παξάλνκνο ζηελ Επξψπε γηαηί έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο λα εηζπξάηηνπλ απμεκέλνπο ηφθνπο απφ 
ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη λα πιεξψλνπλ κεησκέλνπο ηφθνπο ζηνπο 
θαηαζέηεο 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο πνπ επηηξέπεη ζηε ηξάπεδα λα 
απνθαζίδεη κνλνκεξψο ην θιείζηκν αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ 
νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ρσξίο εηδνπνίεζε ηνπ 
δαλεηνιήπηε, δίλνληάο ηνπ εμαηξεηηθά ζχληνκε πξνζεζκία γηα ηελ 
νιηθή εμφθιεζε ηεο νθεηιήο 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο πνπ πξνβιέπεη φηη ην επηηφθην δαλείνπ 
ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε έγγξαθν δηαθνξεηηθφ απφ ηε ζχκβαζε πνπ 
ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ παξάγεη απνηέιεζκα δηφηη 
γίλεηαη ζπζρεηηζκφο κε θείκελν πνπ δελ έγηλε γλσζηφ ζηνλ 
θαηαλαισηή νχηε πξηλ αιιά νχηε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Εμάιινπ, ν φξνο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο 
ζηηο ζπλαιιαγέο ελψ επίζεο πξνζβάιιεη ηελ ηζνξξνπία ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο πνπ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ηεο ηξαπέδεο 
γηα κνλνκεξή κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ επηηνθίνπ (θαη ζπλεπψο θαη 
ηεο ζπκθσλεκέλεο θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζ’ απηφ πξνκεζείαο-
ακνηβήο ηεο ηξαπέδεο) ρσξίο έγθαηξε ελεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε 
ηνπ πειάηε 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ε κε 
ελαληίσζε ηνπ πειάηε γηα ην νξζφ ππφινηπν ινγαξηαζκνχ ηνπ, 
φπσο απηφ δεινχηαη ζε αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ πνπ ηνπ απνζηέιιεη 



ε ηξάπεδα, κέζα ζε πξνζεζκία 20-30 εκεξψλ ηζνδπλακεί κε πιήξε 
απνδνρή θαη ζπκθσλία 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο γηα ηελ πιήξε απαιιαγή ηεο ηξαπέδεο 
ζε ελδερφκελε πιαζηνγξάθεζε, λφζεπζε ή αιινίσζε εγγξάθσλ θαη 
αμηνγξάθσλ θαη παξαίηεζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ απφ θάζε 
δηθαίσκα αμίσζεο θαηά ηεο ηξαπέδεο 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο πνπ πξνβιέπεη φηη ηα πηζησηηθά ππέξ 
ηνπ πηζηνχρνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ππφινηπα δελ απνθέξνπλ 
ηφθν 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο γηα ηελ απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε ηνπ 
πηζηνχρνπ κε ηπρφλ δηθαζηηθά θαη ινηπά έμνδα 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο πνπ δίδεη ζηε ηξάπεδα ην δηθαίσκα λα 
δεηήζεη θαη δεκηνπξγεί ζηνλ πηζηνχρν ππνρξέσζε λα ελερπξηάζεη 
αμηφγξαθα πειαηείαο αμίαο πνπ ππεξθαιχπηεη ηελ εθάζηνηε νθεηιή 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο πνπ πξνβιέπεη φηη ε απνζηνιή απφ ηελ 
ηξάπεδα ηίηισλ πξνο ηξίηνπο γηα είζπξαμε γίλεηαη κε θίλδπλν ηνπ 
πηζηνχρνπ-εθρσξεηή 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο επζχλεο ηνπ εγγπεηή, ε παξαίηεζή ηνπ 
απφ ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ε πιήξεο ζπλαίλεζή ηνπ πξνο ηε 
ηξάπεδα λα παξαηηείηαη απφ ιεθζείζεο απφ ηνλ πηζηνχρν αζθάιεηεο 
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Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαγλψξηζε 
ηεο επζχλεο ηνπ εγγπεηή γηα κειινληηθέο κεηαβνιέο ησλ φξσλ θαη 
απμήζεηο ηνπ πνζνχ ηεο πίζησζεο 
 

  110 

Καηαρξεζηηθφο είλαη ν φξνο πνπ πξνβιέπεη φηη ν εγγπεηήο δελ 
ειεπζεξψλεηαη έζησ θαη εάλ έγηλε αδχλαηε ε ηθαλνπνίεζε ηεο 
ηξάπεδαο απφ ηνλ πηζηνχρν ή εάλ ε ηξάπεδα παξαηηήζεθε απφ 
αζθάιεηεο πνπ είρε απφ απηφλ γηα θάιπςε ηεο απαίηεζήο ηεο 
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Ο φξνο πνπ πξνβιέπεη φηη ν εγγπεηήο παξέρεη αλέθθιεηα πξνο ηελ 
ηξάπεδα ηελ αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζή ηνπ λα παξαηηείηαη 
νπνηεδήπνηε απφ ηηο εκπξάγκαηεο ή πξνζσπηθέο αζθάιεηεο πνπ 
έρνπλ ιεθζεί ρσξίο ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο ή ηπρφλ 
θαζπζηέξεζε απφ ηελ ηξάπεδα ηεο δηθαζηηθήο επηδίσμεο ηεο 
απαίηεζήο ηεο ζπκθσλείηαη φηη δελ απνηεινχλ ιφγν ειεπζέξσζεο 
ησλ εγγπεηψλ  
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Ο φξνο ή ε πξαθηηθή ηεο ηξάπεδαο (ρσξίο λα πξνβιέπεηαη απφ ηε 
ζχκβαζε) λα επηβαξχλεη ηνλ δαλεηνιήπηε κε ρξέσζε ή ρξεψζεηο κε 
δηάθνξνπο ηίηινπο φπσο «έμνδα θαθέινπ, θφζηνο δηαρεηξίζεηο, θιπ 
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Ο φξνο γηα ην δηθαίσκα ηεο ηξαπέδεο γηα κεηαθνξά ηπρφλ 
πηζησηηθψλ ππνινίπσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πηζηνχρνπ ή ησλ 
εγγπεηψλ ζε πίζησζε ηνπ αλνηρηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 
πνπ βξίζθεηαη ζε θαζπζηέξεζε, ρσξίο ηελ έγθξηζε θαη ηε ζχκπξαμε 
ηνπο  



6. Επηηόθηα, πξνκήζεηεο θαη αδηαθάλεηα 
 

 114 

Σα βαζηθά επηηφθηα ρνξεγήζεσλ πνπ νη ηξάπεδεο ηζρπξίδνληαη φηη 
αλαθνηλψλνπλ, φπσο έρνπλ ππνρξέσζε, ζηνλ Σχπν, ζπλήζσο δελ 
αλαθνηλψλνληαη αιιά, θαη φηαλ απηφ γίλεηαη, είλαη αδχλαηνλ λα ηα 
βξεη ν ελδηαθεξφκελνο κεηά απφ θάπνηα ρξφληα γηα λα θάλεη ηνλ 
έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Είλαη πξαθηηθά αδχλαην θαλείο θαη λα 
βξεη θαη λα ςάμεη φια ηα θχιια φισλ ησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ. 
Οη ηξάπεδεο, φηαλ ηνπο δεηνχληαη αλαδξνκηθά νη πίλαθεο ησλ 
κεηαβνιψλ ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ, ζρεδφλ πνηέ δελ ηα δίλνπλ 
ιέγνληαο φηη …δελ θξαηνχλ ηέηνηα αξρεία! 
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Η πξνκήζεηα-ακνηβή (spread) ηεο ηξάπεδαο δελ αλαγξάθεηαη ζηε 
δαλεηαθή ζχκβαζε νχηε ελεκεξψλεηαη γξαπηά κε άιιν ηξφπν ν 
δαλεηνιήπηεο 
 

 116 
Η ηξάπεδα απμάλεη κνλνκεξψο ρσξίο ζπλήζσο ελεκέξσζε ηνπ 
δαλεηνιήπηε ηελ πξνκήζεηα-ακνηβή ηεο 
 

 117 

Η ηξάπεδα πξνζπαζεί θαηά θαλφλα λα «πνπιήζεη» ηα δάλεηα πνπ 
έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε γη’ απηήλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 
ζπλήζσο, απνθξχπηεη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δαλεηνιήπηεο ηε 
δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα επηιέμνπλ πνιχ θζελφηεξν δάλεην ζε 
λφκηζκα δηαθνξεηηθφ ηεο δξαρκήο πνπ είλαη γεληθά αθξηβή ζε 
ζρέζε κε ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο δαλεηζκνχ ζε μέλα λνκίζκαηα 
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ε θάπνηεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα 
ζηεγαζηηθά δάλεηα, πξνβιέπεηαη πνηλή(!) γηα ηελ πεξίπησζε 
πξνπιεξσκήο θάπνησλ δφζεσλ 
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Δελ δίδεηαη ζηνπο δαλεηνιήπηεο πίλαθαο δηθαζηηθψλ εμφδσλ κε ηα 
νπνία ζα επηβαξπλζνχλ ζε πεξίπησζε εκπινθήο. Εθεί ελεδξεχνπλ 
πνιιέο δπζάξεζηεο εθπιήμεηο 

 120 

Οηαλ γίλνπλ νη δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, ν δαλεηνιήπηεο ρξεψλεηαη κε  
πςειά έμνδα ρσξίο ζπλήζσο λα ππάξρνπλ αληίζηνηρα θνξνινγηθά 
παξαζηαηηθά πνπ νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ δηφηη, ελψ θαίλεηαη φηη 
ρξεζηκνπνηνχλ εμσηεξηθνχο δηθεγφξνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
ρξεζηκνπνηνχλ έκκηζζνπο δηθεγφξνπο-ππαιιήινπο ηνπο πνπ δελ 
εθδίδνπλ θνξνινγηθά παξαζηαηηθά κε απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ησλ εμφδσλ λα είλαη θαζαξφ θέξδνο γηα ηε ηξάπεδα 
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 Πνιχ ζπρλά ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη εθείλα ησλ πξνγξακκάησλ 
πιεηζηεξηαζκψλ πνπ ρξεψλνπλ νη ηξάπεδεο είλαη πνιχ κεγάια θαη 
εμαηξεηηθά δπζαλάινγα κε ην πνζφ ηεο νθεηιήο. Σε ζπρλφηεηα ηεο 
έθδνζεο πξνγξακκάησλ ηελ απνθαζίδνπλ ηα ζηειέρε ηεο ηξάπεδαο 
πνπ αζθνχλ θαη ηνλ αληίζηνηρν εμαλαγθαζκφ  
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Δελ είλαη απίζαλν λα ππάξρεη αθφκε θαη κφληκε «ζπλεξγαζία» 
κεηαμχ ζηειερψλ ηξαπέδεο θαη δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ γηα ηε δηαξθή 
«παξαγσγή» εμφδσλ γηα ηνλ δαλεηνιήπηε γηα αιιεπάιιεια 
πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκψλ πνπ απνηεινχλ έμηξα «εηζφδεκα» 
γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
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Οη ηξάπεδεο ηζρπξίδνληαη φηη νη ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο ηνπο 
«δηέπνληαη απφ πλεχκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, θαη γηα ην ιφγν 
απηφ επηδηψθεηαη πάληα, θαη απφ ηα δχν κέξε, ε εηιηθξηλήο θαη 
ζπζηεκαηηθή αιιεινελεκέξσζε γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 
κεηαμχ ηνπο ζρέζε». Σίπνηε δελ είλαη πεξηζζφηεξν αλαιεζέο απφ 
απηή ηε ζέζε 
 

 124 

Καηά ηηο ηξάπεδεο, απηέο παξέρνπλ ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο  ηηο 
«απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κε ζαθήλεηα, απιφηεηα θαη πιεξφηεηα». 
Εζείο λα κελ είζηε ηφζν ζίγνπξνη γη’ απηφ. Σνικήζηε πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο λα ζαο δείμνπλ ηη ελεκέξσζε ζα παίξλεηε 
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ηελ πξάμε, νη ηξάπεδεο δελ βιέπνπλ ηνλ ιφγν, παξφιν πνπ είλαη 
ππνρξεσκέλεο, λα ζαο δψζνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζαο ρξεηάδνληαη γηα λα ειέγμεηε ηνλ ινγαξηαζκφ ζαο, ηνπο ηφθνπο 
θαη ηπρφλ άιιεο επηβαξχλζεηο αθφκε θαη φηαλ ππνβάιεηε γξαπηή 
αίηεζε   
 

 126 

Σα ζηνηρεία απηά δελ ζα ηα πάξεηε αθφκε θαη εάλ πξνζθχγεηε ζηνλ 
Εηζαγγειέα πνπ ζα ζαο δψζεη γξαπηή παξαγγειία πξνο ηελ ηξάπεδα 
λα ζαο δψζεη ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία, φπσο έρεηε έλλνκν 
ζπκθέξνλ. Αληίζεηα απ’ φηη πηζηεχεηε, ηελ παξαγγειία ηνπ 
Εηζαγγειέα ζα ηελ αγλνήζνπλ ηειείσο 
 

 127 
Σν ίδην ζα ζπκβεί θαη εάλ πξνζθχγεηε ζηα Δηθαζηήξηα κε 
αζθαιηζηηθά κέηξα γηα ηελ επίδεημε εγγξάθσλ 
 

 128 

Εάλ απεπζπλζείηε κε γξαπηή αίηεζή ζαο πξνο ηνλ ίδην ηνλ Δηνηθεηή 
ηεο ηξάπεδαο πνπ δελ ζαο δίλεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ππνρξενχηαη, κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 
Ειιάδνο, ηελ Ελσζε Ειιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ηνλ Τπνπξγφ 
Εζληθήο Οηθνλνκίαο, πάιη δελ ζα ηα πάξεηε γηαηί, απινχζηαηα, 
θαλέλαο απφ φινπο απηνχο δελ ζα αζρνιεζεί νχηε θαλ λα ζαο 
απαληήζεη 
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Αξλνχκελα ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ λα δψζνπλ ηα πξνβιεπφκελα 
ζηνηρεία δηαπξάηηνπλ πνηληθφ αδίθεκα, παξαβηάδνληαο ηα άξζξα 
222 θαη 259 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα γηα ππεμαγσγή εγγξάθσλ θαη 
παξάβαζε θαζήθνληνο πνπ ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη 2 εηψλ. 
Εάλ κελπζνχλ θαη θαηαδηθαζζνχλ, απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθά 
απφ ηελ ηξάπεδα. Είλαη φκσο ζίγνπξνη φηη δελ ζα βξεζεί πειάηεο 
ηεο ηξάπεδαο, ηδίσο δαλεηνιήπηεο πνπ ζα ζειήζεη λα δηαθηλδπλεχζεη 
κία ηέηνηα (νιέζξηα γηα ηνλ ίδην) κήλπζε 
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Οη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ μέξνπλ φηη ηα ζηειέρε ησλ 
θαηαζηεκάησλ παξαβηάδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ πνηληθφ θψδηθα 
αιιά δελ θάλνπλ ηίπνηε γηα λα απνηξέςνπλ ην πξφβιεκα, γεγνλφο 
πνπ θάλεη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο λα πηζηεχνπλ φηη νη ππάιιεινη 
εθαξκφδνπλ πηζηά θξπθέο νδεγίεο ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ λνκηθψλ 
ππεξεζηψλ  
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Κάζε ζηέιερνο ηξαπέδεο πνπ δελ ζέβεηαη ηνλ πνηληθφ θψδηθα, φπσο 
ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, θαζηζηά εαπηφλ αθαηάιιειν γηα ηε 



ζέζε απμεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηεο πειαηείαο ηνπ θαη ηεο ηξαπέδεο 
γεληθφηεξα θαη, νπσζδήπνηε, παληειψο αλάμην λα ηνπ εκπηζηεπζεί ν 
πνιίηεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, ηηο απνηακηεχζεηο, ηελ ηχρε ηεο 
δνπιεηάο ηνπ θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπ κπζηηθά. Δηαπηζηψλνληαο 
θαλείο φηη ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ παξαβηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα 
ηξαπεδηθά δηαηεηαγκέλα αιιά θαη ηνλ πνηληθφ θψδηθα, δηθαηνχηαη λα 
θνβάηαη θαη γηα άιια αδηθήκαηα φπσο παξαβίαζε ππεξεζηαθνχ 
απνξξήηνπ, (252 Π.Κ.) θιπ. 
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Σα Δηθαζηήξηα εθδίδνπλ απνθάζεηο γηα δηαηαγέο πιεξσκήο ζε 
βάξνο δαλεηνιεπηψλ κε βάζεη ζηνηρεία πνπ ππνβάιινπλ νη 
ηξάπεδεο θαη ηα νπνία είλαη ειιηπή γηα νπνηνλδήπνηε έιεγρν ησλ 
ηφθσλ κε απνηέιεζκα νη απαηηήζεηο λα είλαη πξνθαλέζηαηα αζαθείο 
θαη κε ηεθκεξησκέλεο. Καηά θαλφλα, δελ αλαθέξνληαη πνπζελά ζηηο 
δηαηαγέο πιεξσκήο ηα επηηφθηα εθηνθηζκνχ ηεο απαίηεζεο 
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Με ηελ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο θαη παξφιν φηη αθνινπζνχλ 
αηηήζεηο αλαθνπήο θαη αλαζηνιήο εθηέιεζεο εθ κέξνπο ηνπ 
δαλεηνιήπηε, θαηαρσξείηαη απηφκαηα απφ ηνλ Σεηξεζία (εκ. 
Εηαηξεία κε κεηφρνπο ηηο ηξάπεδεο πνπ ηεξεί ηηο «καχξεο ιίζηεο») ε 
δηαηαγή πιεξσκήο σο δπζκελέο ζηνηρείν, παξφιν φηη δελ έρεη 
ηειεζηδηθήζεη, κε απνηέιεζκα ηελ ζνβαξή βιάβε ηεο εκπνξηθήο 
θήκεο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ δαλεηνιήπηε 
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ηα δάλεηα κε θπκαηλφκελν επηηφθην, νη ηξάπεδεο νξίδνπλ φηη απηφ 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην βαζηθφ επηηφθην ρνξεγήζεσλ, φπσο απηφ 
δηακνξθψλεηαη θαηά θαηξνχο θαη δεκνζηεχεηαη ζε δχν αζελατθέο 
πνιηηηθέο εθεκεξίδεο. Ερεη δηαπηζησζεί φηη, νη πεξηζζφηεξεο 
ηξάπεδεο δελ θάλνπλ απηέο ηηο δεκνζηεχζεηο ελψ, φηαλ ηνπο 
δεηεζνχλ ηα επηηφθηα απηά, δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ λα ππάξρεη 
θαλέλα πξφβιεκα (αιιά βέβαηα ηα επηηφθηα δελ ηα δίλνπλ)  
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Εάλ ρξεηαζηεί πνηέ λα ελερπξηάζνπλ ρξήκαηά ζαο, ζα ηα βάινπλ ζε 
έλα ιεγφκελν «δεζκεπκέλν» ινγαξηαζκφ θαηάζεζεο θαη ζα ζαο 
πνπλ φηη νη ινγαξηαζκνί απηνί είλαη άηνθνη. Να επηκείλεηε λα 
κείλνπλ θαη λα δεζκεπηνχλ ηα ρξήκαηα ζε ζπλήζε ινγαξηαζκφ 
ηακηεπηεξίνπ ή άιιεο κνξθήο θαηάζεζεο, ψζηε λα δηθαηνχζζε ηνλ 
θαλνληθφ ηφθν θαη λα ππνγξάςεηε κφλν αθνχ πξψηα δηαβάζεηε ηε 
ζχκβαζε ελερπξίαζεο ηεο θαηάζεζεο πνιχ πξνζεθηηθά 
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Ελψ νη εγγπεηέο δαλείσλ είλαη πιήξσο ππεχζπλνη γηα ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ δαλεηνιεπηψλ γηα ηνπο νπνίνπο εγγπήζεθαλ, νη 
ηξάπεδεο δελ αηζζάλνληαη θακία ππνρξέσζε λα ηνπο ελεκεξψλνπλ 
γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε πνξεία. Σα άζρεκα 
λέα ηα καζαίλνπλ σο ηεηειεζκέλα γεγνλφηα κφλν απφ δηθφγξαθα 
ηεο ηξάπεδαο πνπ, ελλνείηαη, ζηξέθεηαη θαη ελαληίνλ ηνπο 
 

7. Πηέζεηο θαη εμαλαγθαζκνί 
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Η ηξάπεδα επηβάιιεη ζηνλ δαλεηνιήπηε λα ππνγξάθεη ζπρλά 
δειψζεηο φηη έιαβε γλψζε ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαη, 
αθνχ ηελ έιεγμε, ζπκθσλεί θαη αλαγλσξίδεη ην ππφινηπν ηεο 
νθεηιήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δίδεηαη έλα αληίγξαθν 



ινγαξηαζκνχ ρσξίο ηα άιια ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ 
έιεγρν (βαζηθφ επηηφθην, πξνκήζεηα, εκεξνινγηαθφ έηνο, θιπ). Η 
ππνγξαθή είλαη, θαηά θαλφλα, πξντφλ πθαξπαγήο ζε ςεπδή 
βεβαίσζε, αθνχ ν δαλεηνιήπηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηε 
ζηηγκή πνπ ππνγξάθεη ηε πιήξε έθηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε βάξνο 
ηνπ ηεο αλαγλψξηζεο, πηζηεχνληαο φηη είλαη κία ηππηθή θαη 
δηαδηθαζηηθή ιεπηνκέξεηα 
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαη ε παξακηθξή ξχζκηζε νθεηιήο πνπ 
ελδηαθέξεη ηνλ δαλεηνιήπηε, ε ηξάπεδα επσθειείηαη θαη δεηά 
(παξάλνκα θαη θαηαρξεζηηθά) απφ ηνλ δαλεηνιήπηε θαη δήισζε 
αλαγλψξηζεο ηεο νθεηιήο θαη παξαίηεζεο απφ ηα έλδηθα κέζα πνπ 
ηνπ παξέρεη ν λφκνο 

 139 

ηα έληππα ησλ ζπκβάζεσλ ηδίσο γηα θαηαλαισηηθά δάλεηα, νη 
ηξάπεδεο δεηνχλ ηελ εμνπζηνδφηεηε ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ησλ 
εγγπεηψλ λα δηαβηβάδνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηπρφλ αξλεηηθέο 
εκπεηξίεο ηνπο ζε ειεθηξνληθά θαη άιια αξρεία πιεξνθνξηψλ (ηχπνπ 
«Σεηξεζία»). Οπσο δεινχηαη ζηνλ Κψδηθα Σξαπεδηθήο 
Δενληνινγίαο, νη ζπλαιιαζζφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνχλ 
ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ εμνπζηνδφηεζεο αιιά «ζηελ πεξίπησζε 
απηή επηζεκαίλνληαη ζην ζπλαιιαζζφκελν νη ηπρφλ δπζκελείο 
εληππψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ γη’ απηφλ απφ ηελ 
άξλεζή ηνπ». 
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Τπάξρεη κία Ειιεληθή ηδησηηθή ηξάπεδα πνπ θαίλεηαη φηη ελνριείηαη 
ππέξκεηξα απφ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ησλ δαλεηνιεπηψλ-πειαηψλ 
ηεο θαη δελ αξθείηαη ζηηο ζπλήζεηο ελέξγεηεο αιιά ζπεχδεη λα θάλεη 
θαη αηηήζεηο πησρεχζεσο!  Πξφθεηηαη γηα κία αθφκε παγθφζκηα 
δηάθξηζε ηεο ηξάπεδαο απηήο (φκσο αξλεηηθή απηή ηε θνξά) γηα ηελ 
νπνία ε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε θαίλεηαη λα εξγάδνληαη κε ηδηαίηεξν 
δήιν   
 

8. Τεηξεζίαο 
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Οη δαλεηαθνί πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη νη εγγπεηέο δελ 
ελεκεξψλνληαη γηα ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε 
βάξνο ηνπο ζε πεξίπησζε θάπνηαο θαζπζηέξεζεο ζηελ νκαιή 
εμφθιεζε δφζεσλ θαη ηφθσλ θαη ζα θαηαρσξεζνχλ ζηα αξρεία ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηψλ «Σεηξεζίαο». Πνιινί ιίγνη 
γλσξίδνπλ πσο ιεηηνπξγεί ν «Σεηξεζίαο» θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα 
λα ζβήζνπλ θάηη πνπ έρεη θαηαρσξεζεί άδηθα. Ο ίδηνο ν Σεηξεζίαο 
δελ έβγαιε πνηέ έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, δείρλνληαο ηελ απφιπηε 
πξνηίκεζή ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ ..κπζηήξηνπ. Πνιινί 
απεπζχλνληαη ζηνλ …βνπιεπηή ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα κεζνιάβεζε. 
Πάλησο, ζήκεξα ππάξρεη –επί ηέινπο γηα πξψηε θνξά έλαο πιήξεο 
«θαλνληζκφο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ» πνπ ρνξεγεί ν Σεηξεζίαο ζε 
φπνηνλ ηνλ δεηήζεη.  
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Σν ζχζηεκα Σεηξεζίαο είλαη ππέξκεηξα γξαθεηνθξαηηθφ, δχζθακπην 
θαη κνλφπιεπξν θαη παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ έιιεηκκα λνκηκφηεηαο 
θαζφζνλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, θαηαγξάθνληαη  απνθάζεηο 
δηθαζηεξίσλ  ρσξίο νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε εάλ πξφθεηηαη γηα 
ηειεζίδηθεο ή κε νχηε εάλ βξίζθνληαη ζε ακθηζβήηεζε ή 



εθθξεκνδηθία κε απνηέιεζκα, απνθάζεηο φπσο νη δηαηαγέο 
πιεξσκήο πνπ ελδέρεηαη ηειηθά λα αλαθνπνχλ, νπφηε ζεσξνχληαη 
σο κεδέπνηε εθδνζείζεο, λα έρνπλ εκθαληζζεί απφ ην ζχζηεκα επί 
κήλεο ή ρξφληα σο ππαξθηέο ζίγνληαο θαη δπζθεκψληαο απηφλ πνπ 
αθνξνχλ  
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Με ηελ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο ζε βάξνο ηνπ, ν δαλεηνιήπηεο 
θαηαγξάθεηαη ζην ζχζηεκα δπζκελψλ πιεξνθνξηψλ «Σεηξεζίαο» 
(καχξε ιίζηα) ησλ ηξαπεδψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 7 ρξφληα (θαηά ηνπο 
ηζρπξηζκνχο ηνπ Σεηξεζία) 
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Εάλ γίλεη κία εγγξαθή ζε βάξνο θάπνηνπ πνιίηε, είλαη εμαηξεηηθά 
δχζθνιν έσο αδχλαην λα επηηχρεη ηελ δηαγξαθή, φζν δίθαην θαη εάλ 
έρεη. Σνπ δεηνχλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο αθφκε θαη γηα ππνζέζεηο πνπ 
απφ ηε δηθνλνκία πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο κε 
εμσδηθαζηηθφ δηαθαλνληζκφ 
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Σα δπζκελή ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνπλ θακία πιεξνθνξία γηα 
ηνπο ιφγνπο θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δελ πιεξψζεθε 
κία ππνρξέσζε. Παξάιιεια, δελ δίδεηαη θακία δπλαηφηεηα ζηνλ 
ζηγφκελν λα θαηαρσξήζεη ηε δηθή ηνπ δήισζε γηα κία 
ακθηζβεηνχκελε εγγξαθή δπζκελνχο ζηνηρείνπ 
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ηα δπζκελή ζηνηρεία ηνπ Σεηξεζία έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε νη 
πάληεο, αληίζεηα απφ φηη ηζρχεη ζην εμσηεξηθφ, φπνπ κπνξνχλ λα 
ελεκεξσζνχλ γη’ απηά κφλν πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο 
ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έρνπλ ζεκηηφ έλλνκν ζπκθέξνλ 
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Ακθηζβεηνχκελα δπζκελή ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα 
εμαθξηβσζνχλ, δελ δηαγξάθνληαη, αληίζεηα απφ φηη ηζρχεη ζην 
εμσηεξηθφ 
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Είλαη αζαθέο κεηά απφ πφζν ρξφλν αθαηξνχληαη παιαηέο εγγξαθέο 
δπζκελψλ ζηνηρείσλ ελψ ε δηάξθεηα δηαηήξεζήο ησλ θαίλεηαη λα 
ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηε κνλνκεξή βνχιεζε ησλ ηξαπεδψλ 
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Πνιχ ζχληνκα, ην ζχζηεκα Σεηξεζίαο ζα επεθηείλεη ην αξρείν ηνπ 
ψζηε λα θαηαγξάθεη, θαηά ηδηψηε πειάηε, ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ 
ηνπ ζε νιφθιεξν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ πξνζσπηθά ή 
θαηαλαισηηθά δάλεηα. Σε ζπγθαηάζεζε ηνπ πειάηε πνπ είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηέηνηεο θαηαρσξήζεηο «ζηνηρείσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα» βέβαηα, ζα ηελ απνθηνχλ ρσξίο θακία δπζθνιία πάιη κε 
ην γλσζηφ «θνκςφ» ηξαπεδηθφ δίιεκκα: “ή ππνγξάθεηο ηε 
ζπγθαηάζεζε ή δελ παίξλεηο ηελ πίζησζε πνπ δεηάο’’! 
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Επίζεο ζχληνκα, ν Σεηξεζίαο «ζα επεμεξγάδεηαη θαη ζα δηαζέηεη 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο 
κε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο». Δελ είκαζηε κάληεηο ζαλ ηνλ Σεηξεζία 
γηα λα μέξνπκε ηη αθξηβψο ελλνεί κε απηέο ηηο αφξηζηεο θαη γεληθέο 
δηαηππψζεηο πεξί «νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ», αιιά ε γεληθή πξφζεζε 
θαίλεηαη λα είλαη, ηνπιάρηζηνλ, «θαθειψζηε ηνπο πάληεο γηα θάζε 
πηζησηηθή ζπλαιιαγή».  Οη ηξάπεδεο, δειαδή, θαίλεηαη φηη  ζέινπλ 



λα καο κεηαηξέςνπλ ζε κία θνηλσλία ησλ ειεθηξνληθά ειεγρφκελσλ 
«πηζησηηθψλ ...θξνλεκάησλ». Μάιινλ, δελ ζα ηνπο γίλεη ην ραηίξη. 
 

 
Οζν απίζηεπην θαη εληππσζηαθφ θαη αλ θαίλεηαη, ζεσξνχκε φηη ε παξαπάλσ θαηαγξαθή απνηειεί κφλν κία 

πξψηε πξνζπάζεηα απαξίζκεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παγίδσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ππάξρνπλ θαη κπνξεί λα ζπλαληήζεη 
θαλείο. Ο θαηάινγνο ζα παξακείλεη αλνηρηφο θαη ν αξηζκφο ησλ παγίδσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζα απμάλεη ζπλέρεηα.    

Θεσξνχκε επίζεο δεδνκέλν φηη νη ηξάπεδεο ζα απνθχγνπλ λα θάλνπλ νπνηνδήπνηε ζρφιην ηφζν γηα ηε 
δεκνζηνπνίεζε γηα πξψηε θνξά απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ φζν θαη γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ. Μαο έρνπλ ζπλεζίζεη ζηελ 
«απφιπηε ζησπή ηνπ ελφρνπ». Γηαηί δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηα αδηθαηνιφγεηα. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


