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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Μετά τη θέση της ΑΤΕbank σε εκκαθάριση, ένα μέρος των δανείων που αυτή
χορήγησε, μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ άλλο σημαντικό μέρος
παρέμεινε να εισπραχθεί από την ΑΤΕbank.
Πιο συγκεκριμένα, στην ATEbank παρέμειναν τα δάνεια που κατά την ημερομηνία
διάσπασης (27.7.2012) βρίσκονταν σε καθυστέρηση σύμφωνα με τα κριτήρια που
όριζε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Μετά την εξέλιξη αυτή στην ATE bank παρέμειναν δάνεια συνολικού ύψους 6 δις €,
μεταξύ των οποίων και δάνεια αγροτών κάθε μορφής όπως καλλιεργητικά,
επενδυτικά, κτηνοτροφικά, στεγαστικά κλπ.
Παρατηρείται επίσης το γεγονός ότι για πολλές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα
κάποια από τα δάνειά τους να έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Πειραιώς ενώ άλλα
παρέμειναν στην ATE bank.
Όλα τα παραπάνω δάνεια που εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθυστέρηση πρέπει
να ρυθμιστούν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που έχει ήδη καθοριστεί είτε από την
Τράπεζα της Ελλάδος (σχετική ΠΔ/ΤτE) είτε από σχετικούς νόμους που ψηφίστηκαν
παλαιότερα όπως ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη είτε από νόμους που πρόσφατα έχουν
ψηφισθεί όπως ο Νόμος 4235/2014, Άρθρο 70.
Σύμφωνα επομένως με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για κάθε δάνειο
(καλλιεργητικό, επενδυτικό, στεγαστικό κλπ) ισχύουν διαφορετικοί όροι και
προϋποθέσεις ρύθμισης η γνώση των οποίων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο
προκειμένου να διαμορφωθεί η σωστή πρόταση ρύθμισης του δανείου.
Η ΣΥΝΕΠ ΑΕ ως θυγατρική εταιρία της ΠΑΣΕΓΕΣ, των ενώσεων και των
Συνεταιρισμών των αγροτών έχει επεξεργαστεί, αναλύσει και εξειδικεύσει τους όρους
και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή της απαραίτητης πρότασης
ρύθμισης των δανείων.

Η δυνατότητά μας αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι τα στελέχη μας έχουν
σημαντική εμπειρία και γνώση από την προηγούμενη ενασχόλησή τους με την
άσκηση της αγροτικής πίστης, τη χορήγηση και την αξιολόγηση των δανείων,
γνωρίζουν άριστα την Τραπεζική πρακτική και το θεσμικό πλαίσιο που έχει
διαμορφωθεί και αφορά τη λειτουργία των Τραπεζών κατά τη ρύθμιση των δανείων.
Μπορούμε επομένως να δημιουργήσουμε το σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και να υποβάλλουμε, αφού εξακριβωθούν οι δυνατότητες κάθε
δανειολήπτη, την πρόταση για ρύθμιση του δανείου.
Στην ιστοσελίδα μας www.sinep.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ θα βρείτε συνημμένα όλες τις αιτήσεις που πρέπει να
συμπληρωθούν.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή και διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

