
Μέτρα των Τραπεζών υπέρ των σεισμοπλήκτων

,Τα περιλαμβανόμενα στο δελτίο τύπου της ΕΕΤ μέτρα, αναδιατυπώνονται, με 
σκοπό να είναι διαδικαστικά εφικτή η καταγραφή και εξυπηρέτηση των 
σεισμοπλήκτων, ως ακολούθως:

1. ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Α. ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ
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1) Οσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια των πληγέντων, οι ληξιπρόθεσμες και 
οι λήγουσες μέχρι 15.10.99 δόσεις τους παρατείνονται με ενήμερο επιτόκιο, 
-μέχρΐ"τη™λήψη του νέου δανείοατ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα ορίσει η 
Πολιτεια κοί μέχρι 6 μήνες.

- Οι οφειλόμενες δόσεις έως 15.4.2000, οι σχετικοί τόκοι αυτών, καθώς 
και το άληκτο υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου, αιτήσει του 
ενδιαφερομένου, κεφαλαιοποιούνται και το συνολικό ποσό, το 
απομένον μετά την είσπραξη τυχόν δικαιούμενης ασφαλιστικής 
αποζημίωσης, ρυθμίζεται, ως προς τη διάρκεια εξόφλησης, από την 
Τράπεζα αφού ληφθεί υπόψη η δυνατότητα του δανειολήπτη να 
εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του.

[Οι τράπεζες θα καλέσουν τους δανειολήπτες να αναφέρουν εντός μηνάς 
(έως 15.10.1999) εάν τα ενυπόθηκα ακίνητά τους έχουν υποστεί βλάβες 
και επομένως εάν ήδη θεωρούνται σεισμόπληκτοι. Το ως άνω 
αναφερόμενο εξάμηνο θα λήγει στις 15.4.2000. ]

2) Οσον αφορά τα προσωπικά και καταναλωτικά δάνεια:

- Υφιστάμενες την 15.10.99 ληξιπρόθεσμες δόσεις παρατείνονται μέχρι ένα 
εξάμηνο με ενήμερο επιτόκιο.

- Δόσεις που λήγουν από 7.0.00 16.10.1999 μέχρι ΐτ^ι ι ι ΐς ιηιι έτηιις 
31.1.2000 παρατείνονται μέχρι ένα εξάμηνο από τη λήξη τους με ενήμερο 
επιτόκιο.

Β. ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1) Υφιστάμενες την 15.10.99 ληξιπρόθεσμες δόσεις παρατείνονται μέχρι ένα 
εξάμηνο με ενήμερο επιτόκιο.

2) Δόσεις που λήγουν από 7.9.99 16.10.99 μέχρι τ^λβΐηςπσο'ετδΰς 31.1.2000 
παρατείνονται μέχρι ένα εξάμηνο από τη λήξη τους με ενήμερο επιτόκιο.

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΥΟ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ:

1) Μείωση των επιτοκίων μέχρι 31.12.2000 κατά 2 μονάδες επί του συνόλου 
των δραχμικών οφειλών των κατωτέρω κατηγοριών δανείων:



- Προσωπικά - Καταναλωτικά ιδιωτών
- Επιχειρήσεων

2) Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από τις 7.9.99 μέχρι ένα 
εξάμηνο.
Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται πάντοτε με πνεύμα εξυπηρέτησης των 
συμφερόντων των πληγέντων οφειλετών.

Οι Τράπεζες θα εξετάζουν, σε συνεργασία με την πελατεία τους, την εξεύρεση 
των καλύτερων δυνατών τρόπων εξυπηρέτησής της στις νέες συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί.

Σημείωση: Τα έντονα στοιχεία υποδεικνύουν μετατροπές/προσθήκες.
Οι διαγεγραμμένες φράσεις διαγράφονται από το σχετικό κείμενο.


