ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Με στόχο την ανάκτηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τις τράπεζες, θέλω να σας ενημερώσω ότι σας
παρέχω τη δυνατότητα στο πλαίσιο πιστής και υποχρεωτικής εφαρμογής του άρθρου 4 του
Συντάγματος, να αποδεχτείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας Ειλικρινούς Συνεργασίας,
συμπληρώνοντας την Τυποποιημένη Κατάσταση Αληθινών Πληροφοριών Ελληνικών Τραπεζών
δηλαδή την ΤΥ.Κ.Α.Π.Ε.Τ..
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Ειλικρινούς Συνεργασίας για την
διευθέτηση του συνόλου των διαφορών μας και την εξεύρεση μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής
λύσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η από μέρους κατά 100% συμπληρώσεως της ΤΥ.Κ.Α.Π.ΕΤ
και η ενέργεια σας αυτή δίνει την δυνατότητα αλλά και υποχρέωση εις εμένα, να συμπληρώσω και
να σας αποδώσω την ζητούμενη από εσάς κατάσταση της ΤΥΚΟΠ.
Το Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας με Εμένα, για την υποδοχή τυχόν ερωτημάτων σας, παροχή
οδηγιών, παραλαβή δηλώσεων, καθώς και τη διεξαγωγή της επικοινωνίας στο πλαίσιο της Κ.Δ.Ε.Σ.
είναι τα κεντρικά γραφεία του Σωματείου «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ» και οποιαδήποτε πληροφορία,
απορία σας, δύναται να λυθεί από τους ανθρώπους του Σωματείου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email.
H τυποποιημένη Κατάσταση Αληθινών Πληροφοριών Ελληνικών Τραπεζών δηλαδή η
ΤΥ.Κ.Α.Π.Ε.Τ., θα πρέπει να συμπληρωθεί εκ μέρους σας με σαφήνεια και ειλικρίνεια.
Παράλληλα, θα πρέπει να προσκομίσετε, και τις ζητούμενες καταστάσεις και δικαιολογητικά που
ζητεί η ΤΥ.Κ.Α.Π.Ε.Τ..
Ενόψει των ανωτέρω, και σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Κώδικα Δεοντολογίας
Ειλικρινούς Συνεργασίας, αναμένουμε για την ανταπόκρισή σας εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Παραμένω στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία και δύναστε δια
πλήρη ενημέρωση ή απορία σας να επισκεφτείτε τα κεντρικά γραφεία του Σωματείου μας.
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