ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τυποποιηµένες Ευρωπαϊκές Πληροφορίες Καταναλωτικής Πίστης
1) Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του πιστωτικού προϊόντος
Τύπος πίστωσης : Παροχή Πίστωσης για αγορά αυτοκινήτου
Όροι που διέπουν την ανάληψη (∆ηλαδή πως και πότε θα λάβετε τα χρήµατα) : Το ποσό της πίστωσης θα
καταβληθεί απευθείας από την FCA Bank GmbH . στην Πωλήτρια Εταιρία έναντι νόµιµου παραστατικού της
τελευταίας, χορηγουµένης µε την παραλαβή της σχετικής σύµβασης πίστωσης του αγοραστή προς την FCA Bank
GmbH
Απαιτούµενες εγγυήσεις (Πρόκειται για περιγραφή της εγγύησης που θα παρασχεθεί σε σχέση µε τη σύµβαση
πίστωσης) :
Παρακράτηση της κυριότητας του αυτοκινήτου από την Πωλήτρια Εταιρία µέχρι την ολοσχερή αποπληρωµή του
δανείου και εκπλήρωση όλων των λοιπών συµβατικών υποχρεώσεων του αγοραστή.
Κατά περίπτωση, µπορεί να ζητηθεί η εγγύηση τρίτου προσώπου.
Συνολικό ετήσιο πραγµατικό ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) (Πρόκειται για το συνολικό κόστος που
εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό της συνολικής πίστωσης. Το ΣΕΠΠΕ σας βοηθάει να συγκρίνετε διαφορετικές
προσφορές) :
ΣΕΠΠΕ = 6,23% - Για πλήρη εκταµίευση συνολικού ποσού πίστωσης 10.000 ευρώ, µε αποπληρωµή σε 72
µηνιαίες αδιάκοπες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, µε την 1η δόση να εξοφλείται ένα µήνα µετά την πλήρη
εκταµίευση του ποσού της πίστωση και σταθερό επιτόκιο 5,25% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήµερα 0,6%). Το
ποσοστό αυτό προκύπτει µόνο µε την προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα του παραδείγµατος θα ισχύουν.
Επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής : Καθυστέρηση καταβολής πληρωµών καθιστούν τον
αγοραστή υπερήµερο µε µόνη την παρέλευση της ηµέρας κατά την οποία η οφειλή έγινε ληξιπρόθεσµη. Στην
περίπτωση αυτή ο αγοραστής έχει υποχρέωση να καταβάλει τόκο υπερηµερίας προς επιτόκιο ίσο µε το ανώτατο
επιτόκιο υπερηµερίας που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Οι κατά τα ανωτέρω τόκοι
υπερηµερίας κεφαλαιοποιούνται ανά εξάµηνο και οι κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι υπερηµερίας κάθε εξαµηνιαίας
περιόδου επιβαρύνονται µε τόκο υπερηµερίας υπολογιζόµενο µε το ανώτατο επιτόκιο υπερηµερίας. Η παράληψη
εξόφλησης δυο τουλάχιστον δόσεων ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως έκδοση διαταγής πληρωµής,
καταγγελία της σύµβασης, πιθανής αφαίρεσης του αυτοκινήτου, καθώς και δυσκολότερης χορήγησης πίστωσης.
Τα πάσης φύσεως έξοδα στα οποία πιθανόν θα υποβληθεί η Τράπεζα για την διασφάλιση των απαιτήσεων της
(ενδεικτικά δικαστικά έξοδα) επιβαρύνουν τον Αγοραστή.
2) Άλλες σηµαντικές νοµικές πτυχές
∆ικαίωµα υπαναχώρησης (Έχετε το δικαίωµα να υπαναχωρήσετε από τη σύµβαση πίστωσης εντός 14
ηµερολογιακών ηµερών) : Ο αγοραστής έχει δικαίωµα υπαναχώρησης από την πίστωση του αυτοκινήτου άλλα
ΟΧΙ και από την πώληση του αυτοκίνητου. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 14
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Ζ1-699/2010, έτσι ώστε µεταξύ άλλων ο αγοραστής οφείλει να καταβάλει
στην FCA Bank GmbH το χρεωστικό υπόλοιπο της Πίστωσης µε τους επ' αυτού δεδουλευµένους µέχρι την
εξόφληση τόκους και τυχόν έξοδα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών
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ηµερών από την αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης. Επί υπερηµερίας του αγοραστή ως προς την τήρηση
των ανωτέρω υποχρεώσεων του µετά την υπαναχώρηση εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα επί υπερηµερίας του
ως προς την εξόφληση οποιασδήποτε δόσεως της πιστώσεως, περιλαµβανοµένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
της έκδοσης διαταγής πληρωµής, της καταγγελίας της σύµβασης, της αφαίρεσης του αυτοκινήτου κλπ.
Πρόωρη εξόφληση (Έχετε το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης ανά πάσα στιγµή, εν όλω ή εν µέρει): ΝΑΙ για όλο
το ποσό και ΟΧΙ για εν µέρει.
Ο πιστωτικός φορέας δικαιούται να λάβει αποζηµίωση σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης :
Ο Αγοραστής δικαιούται να προπληρώσει εφάπαξ το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ∆ανείου υπό τον
όρο ότι θα επιδώσει στην Τράπεζα σχετική έγγραφη προειδοποίηση. Ηµεροµηνία εξόφλησης είναι η πρώτη
εργάσιµη ηµέρα µετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ως άνω προειδοποίησης. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του ∆ανείου, η Τράπεζα δικαιούται εύλογης και
αντικειµενικά αιτιολογηµένης αποζηµίωσης για ενδεχόµενα έξοδα που έχουν άµεση σχέση µε την πρόωρη
εξόφληση του ∆ανείου, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη εξόφληση πραγµατοποιείται εντός χρονικού
διαστήµατος για το οποίο έχει συµφωνηθεί σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων. Η εν λόγω αποζηµίωση δεν δύναται
να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:
α) το 1% του ποσού του ∆ανείου που εξοφλείται πρόωρα, εφόσον το χρονικό διάστηµα µεταξύ της πρόωρης
εξόφλησης και της συµφωνηθείσας λήξης της σύµβασης πίστωσης υπερβαίνει το ένα έτος. Εάν το χρονικό αυτό
διάστηµα δεν υπερβαίνει το ένα έτος, η αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,5 % του ποσού του ∆ανείου
που εξοφλείται πρόωρα,
β) το ποσό των τόκων που θα είχε καταβάλει ο Αγοραστής κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της πρόωρης
εξόφλησης και της συµφωνηθείσας ηµεροµηνίας λήξης της σύµβασης πίστωσης. Η Τράπεζα µπορεί να αξιώνει
την εν λόγω αποζηµίωση µόνον ως προς το ποσό της πρόωρης εξόφλησης που υπερβαίνει το ποσό των 10.000
ευρώ σε οποιοδήποτε διάστηµα 12 µηνών. Σε περίπτωση τροποποίησης του άρθρου 16 της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης ΖΙ-699/23-6-2010, η Τράπεζα, εκτός τυχόν αντίθετης πρόβλεψης των νέων διατάξεων, θα δικαιούται
να προσδιορίσει την ανωτέρω αποζηµίωση είτε βάσει των νέων διατάξεων, είτε βάσει των ανωτέρω όρων της
παρούσας παραγράφου.
Έρευνα σε βάση δεδοµένων (Ο πιστωτικός φορέας πρέπει να σας πληροφορήσει αµέσως και δωρεάν για τα
αποτελέσµατα έρευνας σε βάση δεδοµένων, εφόσον η αίτηση πίστωσης απορρίπτεται βάσει της εν λόγω
έρευνας. Αυτό δεν ισχύει όταν η παροχή των σχετικών πληροφοριών απαγορεύεται από άλλες νοµοθετικές
πράξεις που ενσωµατώνουν κοινοτική νοµοθεσία ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια) : NΑΙ
∆ικαίωµα σε αντίγραφο του σχεδίου της σύµβασης πίστωσης (Έχετε το δικαίωµα, κατόπιν αιτήµατος, να λάβετε
δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης πίστωσης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται, εάν, κατά τη στιγµή
της αίτησης ο πιστωτής δεν επιθυµεί να προβεί στη σύναψη σύµβασης πίστωσης µε τον καταναλωτή): ΝΑΙ
Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο πιστωτικός φορέας δεσµεύεται από τις πληροφορίες τις οποίες έχει παράσχει
πριν από τη σύναψη της σύµβασης : Η FCA Bank GmbH . δεσµεύεται µόνον κατά την ηµέρα κατά την οποία
παράσχει τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες του παρόντος ισχύουν µόνο κατά την ηµεροµηνία έκδοσής του που
αναγράφεται στην παρούσα.
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Με την υπογραφή της αίτησης :
1. ∆ηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόµου, ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση
και τα συνηµµένα δικαιολογητικά είναι αληθινά και ακριβή. Αντιλαµβάνοµαι επίσης ότι η FCA Bank GmbH έχει
δικαίωµα να εξακριβώσει τα παραπάνω στοιχεία, µε οποιοδήποτε τρόπο. Τέλος αντιλαµβάνοµαι ότι η αποδοχή ή
απόρριψη της αίτησης αυτής είναι δικαίωµα της FCA Bank GmbH ή και άλλων εταιρειών του ίδιου Οµίλου.
Ενηµέρωση και Συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων
Η FCA ΒΑΝΚ GmbH Ελληνικό Υποκατάστηµα (εφεξής η «Τράπεζα») δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται
τα προσωπικά σας δεδοµένα (εφεξής τα «∆εδοµένα») που εσείς δίνετε (εφεξής τα «Υποκείµενα») κατά την
υποβολή αίτησης ή/και την εκτέλεση σύµβασης για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από την Τράπεζα. Η
Τράπεζα ενηµερώνει µε την παρούσα τα Υποκείµενα αναφορικά µε την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων
τους στο ανωτέρω πλαίσιο.
1.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό ΕΕ 2016/679 και την κείµενη νοµοθεσία είναι η FCA
ΒΑΝΚGmbH , που εδρεύει στην Schönbrunner Straße 297-307 1121 Wien
. Η Τράπεζα έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων και µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον Υπεύθυνο
Προστασίας ∆εδοµένων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου gdpr.gr@fcagroup.com
2. Σκοπός επεξεργασίας
Η Τράπεζα δύναται να επεξεργάζεται τα ∆εδοµένα σε έντυπη µορφή, µε αυτοµατοποιηµένα ή ηλεκτρονικά µέσα
συµπεριλαµβανοµένου του ταχυδροµείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, του τηλεφώνου (π.χ.
αυτοµατοποιηµένα τηλεφωνήµατα, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου µέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι,
εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας) για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α)
για την αξιολόγηση της αίτησης του Υποκειµένου για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από την
Τράπεζα, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειµένου,
(β)
για την πρόσβαση της Τράπεζας στα ∆εδοµένα του Υποκειµένου που είναι εκάστοτε καταχωρηµένα στο
Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειµένου, και
ειδικότερα: Η TEIΡΕΙΣΙΑΣ ΑΕ (υπεύθυνος επεξεργασίας) που εδρεύει στην οδό Αλαµάνας 2, 15125 Μαρούσι, τηλ.
210 3676700, τηρεί τα ακόλουθα αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, για τα οποία γίνεται περιοδική
αναλυτική ενηµέρωση δια του τύπου, όπως και µέσω της ιστοσελίδας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
(http://www.tiresias.gr/docs/2018_ANA_TEIR.pdf): 1. Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων: Σε αυτό καταχωρούνται
δεδοµένα για αθέτηση συγκεκριµένων οικονοµικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, όπως ακάλυπτες
επιταγές, καταγγελίες συµβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωµής, κλπ. Σκοπός του αρχείου είναι η
παροχή στους αποδέκτες των δεδοµένων επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της φερεγγυότητας
των πελατών τους. Πηγή των δεδοµένων είναι τα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Υποθηκοφυλακεία, Κτηµατολογικά
Γραφεία, τα Πιστωτικά Ιδρύµατα και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων στο αρχείο είναι
από 2 έως 15 έτη ανάλογα µε τη βαρύτητα της πληροφορίας και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο
40 ν. 3259/2004, όπως ισχύει και τον Κανονισµό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. 2. Αρχείο Υποθηκών-Προσηµειώσεων: Σε
αυτό καταχωρούνται δεδοµένα για εµπράγµατα βάρη επί ακινήτων. Σκοπός του αρχείου είναι η αξιολόγηση των
εµπραγµάτων βαρών από τους αποδέκτες των δεδοµένων. Πηγή των δεδοµένων είναι τα Υποθηκοφυλακεία και
Κτηµατολογικά Γραφεία. Τα δεδοµένα τηρούνται για όσο χρόνο διατηρούνται οι αντίστοιχες εγγραφές στις
ανωτέρω πηγές. 3. Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων: Σε αυτό καταχωρούνται δεδοµένα για ενήµερες και σε
καθυστέρηση οφειλές από δάνεια, πιστώσεις, ενέγγυες πιστώσεις και εγγυήσεις κάθε µορφής προς φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής. Σκοπός του αρχείου είναι η παροχή στους αποδέκτες
επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους. Πηγή των
δεδοµένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Ο χρόνος τήρησης των
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καταχωρούµενων δεδοµένων στο ανωτέρω αρχείο είναι 5 έτη από την τελευταία µηνιαία ενηµέρωση αυτών από
τα ιδρύµατα που τα διαβιβάζουν. Πρόσβαση στα δεδοµένων των ανωτέρω αρχείων έχουν µόνο αδειοδοτηµένα
πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, όπως και συγκεκριµένοι φορείς του ∆ηµοσίου. Κάθε υποκείµενο
δεδοµένων έχει σύµφωνα µε το ν. 2472/1997 δικαίωµα πρόσβασης στα παραπάνω αρχεία και δικαίωµα
αντίρρησης, που ασκούνται µε αίτηση που υποβάλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Το δικαίωµα αντίρρησης στην
περίπτωση των Αρχείων Αθέτησης Υποχρεώσεων και Υποθηκών-Προσηµειώσεων αφορά στην τυχόν διόρθωση
των δεδοµένων που είναι καταχωρηµένα σε αυτά ή την µη µετάδοση αυτών στους αποδέκτες. Στην περίπτωση
του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων το δικαίωµα αντίρρησης αφορά στην µη πρόσβαση των αποδεκτών στα
δεδοµένα που είναι καταχωρηµένα σε αυτό, η δε σχετική αίτηση µπορεί να υποβληθεί και στην Τράπεζα, η οποία
τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Για την πρόσβαση στα δεδοµένα των Αρχείων Αθέτησης Υποχρεώσεων και
Υποθηκών-Προσηµειώσεων δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων (αποφάσεις Αρχής
109/1999 και 24/2004). Για την πρόσβαση στα δεδοµένα του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων απαιτείται η
συγκατάθεση του Υποκειµένου, η οποία µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µε έγγραφο που υποβάλλεται στην
Τράπεζα και ισχύει για το µέλλον. Η συγκατάθεση ισχύει για κάθε εφεξής συναλλακτική σχέση του Υποκειµένου
µε την Τράπεζα και µέχρι την καθ’οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής την ανάκλησή της.
(γ)
για την εκτέλεση της σύµβασης για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που έχει συναφθεί ανάµεσα σε
εσάς και την Τράπεζα,
(δ)
για την διενέργεια έρευνας ικανοποίησης πελατών αναφορικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών της
Τράπεζας σύµφωνα µε το έννοµο συµφέρον της Τράπεζας,
(ε)
για την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών της Τράπεζας µε το Υποκείµενο, και για
αποδεικτικούς σκοπούς, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειµένου,
(στ)
για την αποστολή εµπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή προωθητικού και διαφηµιστικού
υλικού αναφορικά µε την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από την Τράπεζα, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς,
υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειµένου (εφεξής "Μάρκετινγκ"),
(ζ)
για την επικοινωνία των ∆εδοµένων σε θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες µε την Τράπεζα, καθώς και
σε συνεργαζόµενες µε αυτές εταιρείες στους τοµείς της αυτοκινητοβιοµηχανίας και της ασφάλισης που θα τα
επεξεργάζονται για την αποστολή εµπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφηµιστικού υλικού για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειµένου
(εφεξής "Μάρκετινγκ Τρίτων"),
(η)
για την εκπλήρωση των έννοµων υποχρεώσεων της Τράπεζας,
(θ)
για την προάσπιση των συµφερόντων της Τράπεζας, και
(ι)
για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνοµων πράξεων σε συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές.
3. Νοµική βάση επεξεργασίας και συνέπειες σε περίπτωση µη παροχής των ∆εδοµένων
Η παροχή των ∆εδοµένων δεν είναι υποχρεωτική.
Η παροχή των ∆εδοµένων για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της αίτησης, 2(γ) εκτέλεση της σύµβασης, και 2(ε)
καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών, και για αποδεικτικούς σκοπούς, είναι απαραίτητη για την
σύναψη ή/και εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, και εποµένως αν το Υποκείµενο δεν δώσει τα
∆εδοµένα, η Τράπεζα δεν θα µπορεί να συνάψει ή/και να εκτελέσει σύµβαση παροχής υπηρεσιών.
Η παροχή των ∆εδοµένων για τους σκοπούς: 2(η) εκπλήρωση έννοµων υποχρεώσεων και 2(ι) πρόληψη,
αποτροπή και καταστολή παράνοµων πράξεων σε συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές, είναι απαραίτητη για την
συµµόρφωση της Τράπεζας µε τις έννοµες υποχρεώσεις της, και εποµένως αν το Υποκείµενο δεν δώσει τα
∆εδοµένα, η Τράπεζα δεν θα µπορεί να συνάψει ή/και να εκτελέσει σύµβαση παροχής υπηρεσιών.
Η παροχή των ∆εδοµένων για τους σκοπούς: 2(β) πρόσβαση της Τράπεζας στα ∆εδοµένα του Υποκειµένου που
είναι εκάστοτε καταχωρηµένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, 2(δ) διενέργεια
έρευνας ικανοποίησης πελατών, και 2(θ) προάσπιση συµφερόντων της Τράπεζας, βασίζεται στο έννοµο
συµφέρον της Τράπεζας και το Υποκειµένο µπορεί να εναντιωθεί οποτεδήποτε στην επεξεργασία µε βάση το
έννοµο συµφέρον του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.
Η παροχή των ∆εδοµένων για τους σκοπούς: 2(στ) µάρκετινγκ και 2(ζ) µάρκετινγκ τρίτων, βασίζεται στην ρητή
σας συναίνεση, την οποία µπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε.
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4. Αποδέκτες των ∆εδοµένων
Τα ∆εδοµένα µπορούν να τύχουν επεξεργασίας από: (α) την Τράπεζα και τις συνεργαζόµενες µε αυτήν εταιρείες,
στις οποίες η Τράπεζα αναθέτει την επεξεργασία των ∆εδοµένων για λογαριασµό της σύµφωνα µε συγκεκριµένες
συµβατικές υποχρεώσεις, εγγυήσεις και κανόνες και εδρεύουν σε κράτη µέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ,
όπως η µητρική της, θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στους τοµείς της
διεκπεραίωσης οχηµάτων, της ασφάλισης, της διαφήµισης και του µάρκετινγκ, αλλά και σε κρίσιµους για την
λειτουργεία της Τράπεζας τοµείς, όπως ενδεικτικά εταιρείες παροχής υπηρεσιών µηχανογράφησης, συµβούλους,
δικηγόρους, κ.α., (γ) τους εξουσιοδοτηµένους διανοµείς κατασκευαστών ή άλλους εµπόρους αυτοκινήτων που
υποδεικνύει το Υποκείµενο, (δ) την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ µε σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας του
Υποκειµένου, καθώς και την προστασία της εµπορικής πίστης και την εξυγίανση των οικονοµικών συναλλαγών,
(ε) τις αρµόδιες αρχές ή τρίτους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την συµµόρφωση µε έννοµες
υποχρεώσεις, την εκτέλεση εντολών από δηµόσιες αρχές ή την άσκηση δικαιώµατος της Τράπεζας ενώπιον των
δικαστικών αρχών.
5. Μεταβίβαση των ∆εδοµένων εκτός ΕΟΧ
Στο πλαίσιο των συµβατικών της σχέσεων η Τράπεζα µπορεί να διαβιβάσει τα ∆εδοµένα σε κράτη εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), συµπεριλαµβανοµένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδοµένων που
διαχειρίζονται νοµικά πρόσωπα για λογαριασµό της Τράπεζας. Η διαχείριση των βάσεων δεδοµένων και η
επεξεργασία των ∆εδοµένων περιορίζεται στους σκοπούς της επεξεργασίας και λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το
εφαρµοστέο δίκαιο για την προστασία των ∆εδοµένων. Σε περίπτωση που τα ∆εδοµένα διαβιβάζονται εκτός του
ΕΟΧ, η Τράπεζα θα χρησιµοποιεί τα κατάλληλα συµβατικά µέτρα και εγγυήσεις για να διασφαλίσει επαρκή
προστασία των ∆εδοµένων συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της χρήσης συµβάσεων που βασίζονται σε
τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες που έχει υιοθετήσει η ΕΕ για να κρίνει την διαβίβαση των ∆εδοµένων εκτός
του ΕΟΧ.
6. Τήρηση των ∆εδοµένων
Τα ∆εδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2(α) αξιολόγηση της αίτησης, 2(γ) εκτέλεση της
σύµβασης, και 2(δ) ικανοποίηση πελατών, θα τηρούνται από την Τράπεζα για την χρονική περίοδο που κρίνεται
αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών και την παρέλευση κάθε προθεσµίας για την άσκηση
οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών. Η Τράπεζα µπορεί να συνεχίσει να
τηρεί τα ∆εδοµένα αυτά για µεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την προστασία των συµφερόντων
της Τράπεζας που συνδέονται µε πιθανή ευθύνη σε σχέση µε την παροχή των τραπεζικών πηρεσιών. Σε
περίπτωση µη σύναψης σύµβασης, τα ∆εδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2(α)
αξιολόγηση της αίτησης και 2(δ) ικανοποίηση πελατών, θα τηρούνται από την Τράπεζα για την χρονική περίοδο
ενός (1) έτους από την λήψη τους.
Τα ∆εδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό 2(ε) καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των
συναλλαγών, και για αποδεικτικούς σκοπούς, θα τηρούνται από την Τράπεζα για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε
(15) ετών από την παρέλευση κάθε προθεσµίας για την άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο
πλαίσιο των σκοπών 2 (γ), 2 (η) και 2 (θ).
Τα ∆εδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς: 2 (στ) και 2 (ζ) θα τηρούνται από την Τράπεζα από
την στιγµή που το Υποκείµενο παρέχει την συγκατάθεσή του µέχρι την στιγµή που θα την ανακαλέσει. Εφόσον
το Υποκείµενο ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, τα ∆εδοµένα δεν θα χρησιµοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω
σκοπούς, ωστόσο µπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από την Τράπεζα, ειδικότερα όπως απαιτείται για την
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προστασία των συµφερόντων της Τράπεζας που συνδέονται µε πιθανή ευθύνη σε σχέση µε την επεξεργασία
αυτή, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρµόδια επιβλέπουσα Αρχή.

7. Αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων
Για την σύναψη και εκτέλεση σύµβασης παροχής τραπεζικών υπηρεσιών µεταξύ του Υποκειµένου και της
Τράπεζας, απαιτείται η αυτοµατοποιηµένη λήψη απόφασης αναφορικά µε την πιστοληπτική ικανότητα του
Υποκειµένου (εφεξής η “Πιστωτική Σκοροκάρτα”). Η αυτοµατοποιηµένη λήψη απόφασης βασίζεται σε
µαθηµατικά µοντέλα, τα οποία µε βάση την συλλογή πληροφοριών από την προηγούµενη εµπειρία παρέχουν
ποσοτικές εκτιµήσεις της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεων του Υποκειµένου. Οι πιθανότητες αθέτησης
µεταφράζονται σε “πιστωτικό σκορ”, σύµφωνα µε το οποίο τα Υποκείµενα κατατάσσονται κατά επικινδυνότητα,
χωρίς να προσδιορίζεται ρητά η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεών τους. Επί της απόφασης που θα
ληφθεί αυτοµατοποιηµένα το Υποκείµενο έχει το δικαίωµα να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις.
8. Τα δικαιώµατα του Υποκειµένου
Το Υποκείµενο έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα:
1.
Το δικαίωµα πρόσβασης, το οποίο σηµαίνει ότι το Υποκείµενο έχει το δικαίωµα να λάβει από την Τράπεζα
ενηµέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα ∆εδοµένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν
συµβαίνει αυτό, να έχει πρόσβαση σε αυτά.
2.
Το δικαίωµα διόρθωσης και το δικαίωµα διαγραφής, το οποίο σηµαίνει ότι το Υποκείµενο έχει το
δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει διόρθωση ανακριβών ή/και ελλειπών ∆εδοµένων, καθώς και την
διαγραφή των ∆εδοµένων, εφόσον το αίτηµα είναι νόµιµο.
3.
Το δικαίωµα περιορισµού ή αντίταξης στην επεξεργασία, το οποίο σηµαίνει ότι το Υποκείµενο έχει το
δικαίωµα να ζητήσει την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτηµα είναι νόµιµο.
4.
Το δικαίωµα φορητότητας, το οποίο σηµαίνει ότι το Υποκείµενο έχει το δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει
τα ∆εδοµένα σε δοµηµένο, κοινώς χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχανήµατα µορφότυπο,
καθώς και το δικαίωµα να διαβιβάσει τα ∆εδοµένα σε άλλους υπεύθυνους.
5.
Το δικαίωµα εναντίωσης ή ανάκλησης, το οποίο σηµαίνει ότι το Υποκείµενο έχει το δικαίωµα να
εναντιωθεί στην επεξεργασία των ∆εδοµένων, εφόσον το αίτηµα είναι νόµιµο, συµπεριλαµβανοµένης της
επεξεργασίας των ∆εδοµένων για σκοπούς Μάρκετινγκ ή Μάρκετινγκ τρίτων, εφόσον συµβαίνει αυτό.
6.
Το δικαίωµα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρµόδιας Αρχής σε περίπτωση παράνοµης επεξεργασίας
∆εδοµένων.
9. Προγράµµατα Οµαδικής Ασφάλισης
Ασφαλιστική Εταιρεία: Για το Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης που διέπεται από τους όρους της υπ. αριθµ.
10017007 Σύµβασης Οµαδικής Ασφάλισης (περαιτέρω το «Πρόγραµµα CPI»): H εταιρεία µε την επωνυµία
«Financial Assurance Company Limited» και έδρα/ κράτος µέλος καταγωγής στην Αγγλία, Λονδίνο (Building 6,
Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Λονδίνο W4 5ΗR) (περαιτέρω η «FACL») και το υποκατάστηµα Ελλάδας
της εταιρείας µε την επωνυµία «Financial Insurance Company Limited» η οποία εδρεύει/ έχει κράτος µέλος
καταγωγής την Αγγλία, Λονδίνο (Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Λονδίνο W4 5ΗR), που είναι
εγκατεστηµένο µε υποκατάστηµα/ έχει κράτος µέλος καταγωγής υποκαταστήµατος την Ελλάδα, Αθήνα (οδός
Κουµπάρη, αρ. 5) (περαιτέρω η «FICL»). Για το Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης που διέπεται από τους όρους
της υπ. αριθµ. 10017008 Σύµβασης Οµαδικής Ασφάλισης (περαιτέρω το «Πρόγραµµα GAP Index»): Η FICL
µόνο. Η διανοµή των Προγραµµάτων γίνεται από την εταιρεία «FCA Insurance Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι AE», µε
ΑΦΜ 999610994 και αριθµό Ειδικού Μητρώου Επαγγελµατικού Επιµελητήριου Αθηνών, 243049.
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Ελληνικό. ∆ωσιδικία: Αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας.
Στοιχεία που αφορούν στην ασφαλιστική υποχρέωση: (α) οι παρεχόµενες καλύψεις, οι σχετικές επιλογές
του Ασφαλισµένου, η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, ο τρόπος και χρόνος καταβολής των ασφαλίστρων,
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προσδιορίζονται στο Έγγραφο Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν και τους Γενικούς Όρους του
Ασφαλιστικού Προγράµµατος για έκαστο εκ των Προγραµµάτων κατά περίπτωση, αντίγραφο των οποίων έλαβε
ο Ασφαλισµένος και έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.fcabank.gr, (β) το Ασφαλιστήριο µπορεί να
καταγγελθεί: (i) από τον Ασφαλισµένο ή την Ασφαλιστική Εταιρεία, για τους λόγους και σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2496/97 ή (ii) από τον Ασφαλισµένο, σε περίπτωση λήξης ή καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λύσης της σύµβασης δανείου του, υπό τους όρους του Ασφαλιστηρίου, (γ) τα ασφάλιστρα ισούνται µε το
γινόµενο του αρχικού κεφαλαίου του δανείου που λαµβάνει ο Ασφαλισµένος στο πλαίσιο της σύµβασης δανείου
που αφορά στην αγορά του αυτοκινήτου, επί τη διάρκεια (σε µήνες) της σύµβασης δανείου, επί 0.05602% του
εν λόγω κεφαλαίου στην περίπτωση του Προγράµµατος CPI ή/ και επί 0.03555% % του εν λόγω κεφαλαίου
στην περίπτωση του Προγράµµατος GAP Index, (δ) τα δικαιώµατα εναντίωσης και υπαναχώρησης, όπως
προσδιορίζονται στο Έγγραφο Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν και τους Γενικούς Όρους του
ασφαλιστικού προγράµµατος, µπορούν να ασκηθούν µε τη χρήση των υποδειγµάτων που περιέχουν οι εν λόγω
Γενικοί Όροι, ταχυδροµικώς, στην επί των υποδειγµάτων αναφερόµενη διεύθυνση και (ε) για την Ασφάλιση Ζωής
του Προγράµµατος CPI το ασφάλιστρο επιβαρύνεται µε φόρο ασφαλίστρου 4% ενώ για την Ασφάλιση Μόνιµης
Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια ή Ατύχηµα, για την Ακούσια Ανεργία και την Προσωρινή Ανικανότητα από
Ασθένεια ή Ατύχηµα του Προγράµµατος CPI ή/ και του Προγράµµατος Gap Index το ασφάλιστρο επιβαρύνεται
µε φόρο ασφαλίστρου 15%.
∆ιαχείριση Αιτιάσεων – ∆υνατότητα προσφυγής σε Αρχή Εξωδικαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών υπό
την επιφύλαξη της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη:
O Ασφαλισµένος δύναται να αναγγείλει οποιεσδήποτε αιτιάσεις του αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο στην
Ασφαλιστική Εταιρεία είτε τηλεφωνικά, στον αριθµό: 210 3380840 από ∆ευτέρα - Παρασκευή 09:00 – 17:00,
εξαιρουµένων των εθνικών αργιών είτε εγγράφως, στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Κουµπάρη, αριθµ. 5, 106 74,
Αθήνα (υπόψη «Financial Insurance Company Limited»). Η Ασφαλιστική Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως στην
αιτίαση του Ασφαλισµένου εντός 50 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης αυτής. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας
χειρισµού αιτίασης δε διακόπτει την παραγραφή των σχετικών έννοµων αξιώσεων του Ασφαλισµένου. Σε κάθε
περίπτωση, ο Ασφαλισµένος για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήµατός του µπορεί να αποταθεί: (α) στο
Συνήγορο του Καταναλωτή, εντός έτους απ’ όταν έλαβε πλήρη γνώση της τυχόν βλαπτικής για αυτόν πράξης ή
παράλειψης της Ασφαλιστικής Εταιρείας (τηλεφωνικά: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734,
210 6460458, µέσω φαξ: 210 6460414, ταχυδροµικά: Λ. Αλεξάνδρας 144, ΤΚ 114 71, Αθήνα ή µε αυτοπρόσωπη
παρουσία στην ίδια διεύθυνση. Με µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr) ή
(β) σε άλλους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης ∆ιαφορών νόµιµα καταχωρηµένους στο µητρώο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.
Λοιπή ενηµέρωση παρέχεται µε το Έγγραφο Πληροφοριών Ασφαλιστικού Προϊόντος.
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Παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των ∆εδοµένων

Αφού διάβασα και κατάλαβα την Ενηµέρωση για τα Προσωπικά ∆εδοµένα
1. Στην επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων από την Τράπεζα για την αξιολόγηση της αίτησής µου για
την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από την Τράπεζα, όπως ορίζεται στο σηµείο 2(α) της παρούσας Ενηµέρωσης
για τα Προσωπικά ∆εδοµένα.

□

Συναινώ

□

∆εν συναινώ

2. Στην πρόσβαση της Τράπεζας στα προσωπικά µου δεδοµένα που είναι εκάστοτε καταχωρηµένα στο Αρχείο
Συγκέντρωσης Χορηγήσεων που τηρείται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, όπως ορίζεται στο σηµείο 2(β) της παρούσας
Ενηµέρωσης για τα Προσωπικά ∆εδοµένα.

□

Συναινώ

□

∆εν συναινώ

3. Στην επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων από την Τράπεζα για την καταγραφή και αρχειοθέτηση
όλων των συναλλαγών της Τράπεζας µε το Υποκείµενο, και για αποδεικτικούς σκοπούς, όπως ορίζεται στο σηµείο
2(ε) της παρούσας Ενηµέρωσης για τα Προσωπικά ∆εδοµένα.
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□

Συναινώ

□

∆εν συναινώ

4. Στην επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων από την µητρική, τις θυγατρικές ή συνδεδεµένες
εταιρείες µε την Τράπεζα που ενεργούν για λογαριασµό της Τράπεζας σύµφωνα µε συγκεκριµένες συµβατικές
υποχρεώσεις, εγγυήσεις και κανόνες και εδρεύουν σε κράτη µέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ.

□

Συναινώ

□

∆εν συναινώ

5. Στην επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων από την Τράπεζα για την αποστολή εµπορικών
επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή προωθητικού και διαφηµιστικού υλικού αναφορικά µε την παροχή
τραπεζικών υπηρεσιών από την Τράπεζα, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς, όπως ορίζεται στο σηµείο (στ) της
παρούσας Ενηµέρωσης για τα Προσωπικά ∆εδοµένα µέχρι ανάκλησης της συγκατάθεσης.

□

Συναινώ

□

∆εν συναινώ

6. Στην επικοινωνία των προσωπικών µου δεδοµένων σε θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες µε την Τράπεζα,
καθώς και σε συνεργαζόµενες µε αυτές εταιρείες στους τοµείς της αυτοκινητοβιοµηχανίας και της ασφάλισης που
θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εµπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφηµιστικού υλικού για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς, όπως ορίζεται στο σηµείο (ζ) της
παρούσας Ενηµέρωσης για τα Προσωπικά ∆εδοµένα µέχρι ανάκλησης της συγκατάθεσης.

□
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Συναινώ

□
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∆εν συναινώ
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