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Θ Εκνικι Σράπεηα ςασ καλωςορίηει ςτθ Νζα και φγχρονθ Πλατφόρμα υποβολισ αιτθμάτων
χρθματοδότθςθσ αγοράσ καταναλωτικϊν αγακϊν *Auto Fast Credit / Business Fast Credit+ και
ζκδοςθσ πιςτωτικϊν καρτϊν *Instant Credit]!!!
Σο Νζο φςτθμα, διακζτοντασ ςφγχρονη εμφάνιςη, ταχφτητα, αςφάλεια, αναβαθμιςμζνη
λειτουργικότητα και περιςςότερεσ δυνατότητεσ, κα αποτελεί ζνα ιςχυρό εργαλείο και ςφμμαχο
ςτισ πωλιςεισ ςασ.
Νζο φςτθμα – Νζεσ Δυνατότθτεσ – Νζα Αρχι!!!
Εκνικι Σράπεηα, Η δικι μασ Σράπεηα

1. Χρήςτεσ Εφαρμογήσ
1.1 Έμποροσ,
είναι ο χριςτθσ που δθμιουργεί αιτιςεισ και μζςω τθσ εφαρμογισ , τισ αποςτζλλει ςτθν τράπεηα
για ζγκριςθ.
Κάκε Ζμποροσ ζχει ζνα μοναδικό
όνομα χριςτθ και
ςυνκθματικό (εικόνα 1)
και όλοι οι χριςτεσ που κζλουν να χρθςιμοποιιςουν τθν εφαρμογι για αυτόν τον Ζμπορο
χρθςιμοποιοφν τον ίδιο κωδικό.
Ζνασ Ζμποροσ μπορεί να διαχειρίηεται προϊόντα πολλϊν Αντιπροςϊπων. Οι ενζργειζσ του
περιγράφονται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 4.

1.2 Αντιπρόςωποσ,
είναι ο χριςτθσ που επιβλζπει μια ομάδα Εμπόρων. Μπορεί να παρακολουκεί όλεσ τισ αιτιςεισ
που ζχουν αποςταλεί ςτθν τράπεηα από το δίκτυο των εμπόρων του είτε ςυνολικά είτε από τον
κάκε ζναν ξεχωριςτά. Ζχει τθ δυνατότθτα να βλζπει αναλυτικά τα ςτοιχεία των αιτιςεων και ανά
πάςα ςτιγμι να γνωρίηει τθν πορεία τουσ. Επίςθσ, μπορεί να παράγει reports με τθ ςυνολικι
κίνθςθ των αιτιςεων και των εκταμιεφςεων των Εμπόρων του. Οι ενζργειζσ του περιγράφονται
αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 5.
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2. Είςοδοσ ςτην Εφαρμογή
2.1 Login
Για είςοδο ςτθν εφαρμογι ο Χριςτθσ πρζπει να ειςάγει όνομα χριςτθ και ςυνκθματικό ςτα
αντίςτοιχα πεδία και να πατιςει φνδεςθ (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Είςοδοσ Χριςτθ

2.2 Αλλαγή Κωδικού
Για αλλαγι κωδικοφ ο Χριςτθσ πρζπει να ειςάγει το Όνομα Χριςτθ και το υνκθματικό του και
να επιλζξει Αλλαγι υνκθματικοφ. τθν περίπτωςθ αυτι του εμφανίηεται θ οκόνθ τθσ Εικόνασ2
(ςελ.6).
Ειςάγοντασ το Νζο υνκθματικό, Επιβεβαίωςθ Νζου υνκθματικοφ και πατϊντασ Αλλαγι
υνκθματικοφ, ο κωδικόσ ανανεϊνεται και γίνεται είςοδοσ ςτθν εφαρμογι.
Αν ο Χριςτθσ δεν επικυμεί τθν αλλαγι τότε αρκεί να πατιςει φνδεςθ Χωρίσ Αλλαγι.
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Εικόνα 2. Αλλαγι Κωδικοφ
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3. Ενέργειεσ Εμπόρου
Μετά από το επιτυχθμζνο login θ εφαρμογι εμφανίηει τθν οκόνθ με όλεσ τισ απεςταλμζνεσ
αιτιςεισ του Εμπόρου. Οι επιλογζσ, Νζα Αίτθςθ, Απεςταλμζνεσ, Αποκθκευμζνεσ, Εκτυπϊςεισ
και Αποςφνδεςθ, εμφανίηονται πάνω δεξιά ςτθν μπάρα. Αριςτερά εμφανίηεται το λογότυπο τθσ
Σράπεηασ και κάτω από τισ ενζργειεσ ςτθ δεξιά μεριά εμφανίηονται τα ςτοιχεία και το λογότυπο
του Εμπόρου, όπωσ φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Ενζργειεσ Εμπόρου

3.1 Δημιουργία Αίτηςησ
Με τθν επιλογι
Νζα Αίτθςθ, ο χριςτθσ μεταφζρεται ςε μια οκόνθ όπου μπορεί να επιλζξει τον τφπο τθσ Αίτθςθσ
που κζλει να δθμιουργιςει (Εικόνα 4).
Οι επιλογζσ είναι
Πιςτωτικι Κάρτα,
Δάνειο αυτοκινιτου και
Δάνειο καταναλωτικϊν αγακϊν
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Εικόνα 4. Επιλογι Σφπου Αίτθςθσ

Επιλζγοντασ Σφπο Αίτθςθσ ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθν οκόνθ τθσ Αίτθςθσ για να ςυμπλθρϊςει
τα πεδία (Εικόνα 5/ςελ.10). Πάνω Αριςτερά εμφανίηονται ο κωδικόσ τθσ Αίτθςθσ και οι
Ενεχόμενοι. Κάτω από αυτό εμφανίηεται ζνα μενοφ με τισ Ενζργειεσ του Εμπόρου πάνω ςτθ
ςυγκεκριμζνθ Αίτθςθ. Οι Ενζργειεσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν ενότθτα 3.1
το εςωτερικό τθσ οκόνθσ εμφανίηονται 5 καρτζλεσ, με τα πεδία τθσ Αίτθςθσ και του κφριου
ενεχομζνου.
1θ : τοιχεία Δανείου, Ο αρικμόσ τθσ αίτθςθσ και θ Ημερομθνία υποβολισ, παράγονται
αυτόματα από το ςφςτθμα.

Ο πωλθτισ, ο οποίοσ καταχωρεί τθν αίτθςθ, επιλζγει το ονοματεπϊνυμο του με το βελάκι, ςτο
πεδίο Πωλθτισ (εφόςον υπάρχει ενεργι λίςτα).
Ανάλογα με τον τφπο τθσ αίτθςθσ (Εικόνα 5,6 ι 7) κα αναλφςουμε παρακάτω τα πεδία που
πρζπει να ςυμπλθρωκοφν.
2θ: Ατομικά τοιχεία (εικόνα 8)
3θ: Επάγγελμα (εικόνα 9)
4θ: Οικονομικά τοιχεία (εικόνα 10)
5θ: Πρόςωπο Επικοινωνίασ (εικόνα 11)

Σα κόκκινα αςτεράκια (*) που εμφανίηονται ςτισ καρτζλεσ και ςτουσ Ενεχόμενουσ ςθμαίνουν ότι
εςωτερικά, υπάρχουν πεδία που είναι υποχρεωτικά και δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί.
Αντίςτοιχα όταν δίπλα ςε ζνα πεδίο εμφανίηεται κόκκινο αςτεράκι (*), ςθμαίνει ότι αυτό το
πεδίο είναι υποχρεωτικό και δεν ζχει ςυμπλθρωκεί ενϊ αν
εμφανίηεται ζνα κόκκινο καυμαςτικό (!) τότε ςθμαίνει ότι δεν είναι ζγκυρο δθλαδι ςε αυτό το
πεδίο υπάρχουν κανόνεσ που δεν ζχουν τθρθκεί κατά τθ ςυμπλιρωςθ.
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Πθγαίνοντασ το δείκτθ πάνω από το καυμαςτικό εμφανίηεται μια ςθμείωςθ με τον κανόνα του
πεδίου.
Σθν αίτθςθ ο χριςτθσ μπορεί να τθν αποκθκεφει ανά πάςα ςτιγμι και να τθν κρατάει για
μελλοντικι ςυμπλιρωςθ.

3.1.1. ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ
Ο πωλθτισ επιλζγει το Προϊόν και αυτόματα
 γεμίηουν τα πεδία
Κατθγορία Προϊόντοσ
Τποκατθγορία
Πίνακασ Επιτοκίων
Ειςφορά
Κωδικόσ ΙΡΙ(κωδικόσ προϊόντοσ)
Ζξοδα προκαταβαλλόμενα
Ζξοδα 1θσ δόςθσ και
Κατάςτθμα Εξυπθρζτθςθσ
 φορτϊνεται ο πίνακασ επιτοκίων ,
 ενεργοποιοφνται, τα πεδία που αφοροφν το αίτθμα δανείου όπωσ
Σιμι Αγακοφ
Προκαταβολι
Ποςοςτό
Αρ. Μθνιαίων Δόςεων

 ι απενεργοποιοφνται, τα πεδία τα οποία δεν είναι διακζςιμα ςτο προϊόν επιλογισ, όπωσ θ
ζνδειξθ αςφάλιςθσ.
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Εικόνα 5. Νζα Αίτθςθ Καταναλωτικοφ Δανείου

3.1.2 ΑΙΣΗΗ ΔΑΝΕΙΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ
Ο πωλθτισ επιλζγει ςτα τοιχεία Αυτοκινιτου, από τον Σφπο, Καινοφργιο ι Μεταχειριςμζνο.
Εάν θ επιλογι είναι μεταχειριςμζνο αυτόματα ενεργοποιοφνται τα πεδία,
Καταςκευι Ζτοσ, Μινασ και Ημερομθνία 1θσ Κυκλοφορίασ.
με τθν επιλογι τθσ Μάρκασ, φορτϊνονται τα Μοντζλα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ και ο πωλθτισ
επιλζγει.
από τον Σφπο Οχιματοσ επιλζγει Επιβατικό, Επαγγελματικό ι Αγροτικό.
Με τθν επιλογι, Προϊόν, αυτόματα
 γεμίηουν τα πεδία
Κατθγορία Προϊόντοσ
Τποκατθγορία
Πίνακασ Επιτοκίων
ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
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Ειςφορά
Κωδικόσ ΙΡΙ (κωδικόσ προϊόντοσ)
Ζξοδα προκαταβαλλόμενα
Ζξοδα 1θσ δόςθσ και
Κατάςτθμα Εξυπθρζτθςθσ
 φορτϊνεται ο πίνακασ επιτοκίων ,
 ενεργοποιοφνται, τα πεδία που αφοροφν το αίτθμα δανείου όπωσ
Σιμι Αγακοφ
Προκαταβολι
Ποςοςτό
Ο πωλθτισ καταχωρεί είτε το ποςό τθσ προκαταβολισ είτε το ποςοςτό που ο πελάτθσ του
επικυμεί. Εάν υπάρχει ελάχιςτο ποςοςτό προκαταβολισ που απαιτείται να καταβλθκεί αυτό
εμφανίηεται ςτο πεδίο Ελάχ. % Προκαταβ.
Αρ. Μθνιαίων Δόςεων
ζνδειξθ αςφάλιςθσ
Εάν ο πωλθτισ επιλζξει ΝΑΙ, ςε ςυνδυαςμό με τθν διάρκεια του δανείου, γεμίηουν αυτόματα τα
πεδία
Αςφάλιςτρο
Μθνιαία Παροχι

Εικόνα 6. Νζα Αίτθςθ Δάνειο Αυτοκινιτου
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3.1.3. ΑΙΣΗΗ ΠΙΣΩΣΙΚΗ ΚΑΡΣΑ
Ο πωλθτισ επιλζγει, από το menu, το προϊόν και ςτθ φόρμα κα εμφανίηεται αυτόματα θ
κατθγορία προϊόντοσ και θ υποκατθγορία.
Ο πωλθτισ αναγράφει το αιτοφμενο Όριο τθσ κάρτασ, βάςει των κανόνων και επικυμίασ του
πελάτθ, και το πιςτοφμενο τίμθμα. Ζπειτα επιλζγει τον αρικμό των δόςεων ι/και τουσ μινεσ
μεταχρονολόγθςθσ.
Σο πεδίο τρόπου αποςτολισ κάρτασ είναι default και ο πωλθτισ επιλζγει από το menu τθν
Διευκυνςθ Αποςτολισ Κάρτασ.
Εάν επικυμεί ο πελάτθσ να δθλωκεί λογαριαςμόσ εξόφλθςθσ, ο πωλθτισ κα αναγράψει τον
λογαριαςμό του πελάτθ και κα επιλζξει τον τρόπο εξόφλθςθσ από το menu.
Σα πεδία Αρικμόσ Αίτθςθσ, Θμερ. Τποβολισ και Κατ. υνεργαςίασ δεν μποροφν να φζρουν
μεταβολζσ.

Εικόνα 7. Νζα Αίτθςθ Πιςτωτικισ Κάρτασ
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Ατομικά τοιχεία
Ο πωλθτισ καταχωρεί, τα ατομικά ςτοιχεία του οφειλζτθ.
Εάν ςτθν οικογενειακι κατάςταςθ γίνει θ επιλογι ζγγαμοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν
όλα τα ςτοιχεία του ςυηφγου που απαιτοφνται.
Εάν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ είναι τα ίδια με τα ςτοιχεία κατοικίασ, ο πωλθτισ μπορεί να τα
αντιγράψει κάνοντασ κλικ ςτον ςυνδετιρα (Εικόνα 8β/ςελ.14)

Εικόνα 8α. Ατομικά τοιχεία
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Εικόνα 8β. Ατομικά ςτοιχεία
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Επάγγελμα
Ο χριςτθσ επιλζγει
Απαςχόλθςθ
Κατθγορία Επαγγζλματοσ
Επάγγελμα
Εργοδότθσ και
χζςθ Εργαςίασ
από τισ ενεργζσ λίςτεσ που ανοίγουν με το βελάκι ςτο κάκε πεδίο.
υμπλθρϊνει
όλα τα πεδία ςτθν Διεφκυνςθ Εργαςίασ και
τα χρόνια ςτθν ίδια εργαςία.
ε περίπτωςθ που ο αιτϊν εργάηεται λιγότερο από 2 χρόνια ςτον τελευταίο εργοδότθ, κα πρζπει
να ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά, το πεδίο Επωνυμία Προθγοφμενου Εργοδότθ.

Εικόνα 9. Επαγγελματικά τοιχεία
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Οικονομικά τοιχεία
Ο χριςτθσ επιλζγει αρχικά από τθν Κατθγορία Ειςοδιματοσ το Ατομικό Ειςόδθμα. υμπλθρϊνει
απαραιτιτωσ το ποςό του ετιςιου κακαροφ ειςοδιματοσ, και ςτο πεδίο Αυτοτελϊσ
φορολογοφμενα καλείτε να επιλζξει τθν τιμι ΟΧΙ/ΝΑΙ.
Εάν ο οφειλζτθσ ςτθν οικογενειακι κατάςταςθ (Εικόνα 8α/ςελ.13 )δθλϊκθκε ωσ ζγγαμοσ,
δθμιουργείται αυτόματα δεφτερθ γραμμι ςτθν οποία ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τα οικονομικά
ςτοιχεία του/τθσ ςυηφγου.

Εικόνα 10. Οικονομικά τοιχεία
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Πρόςωπο Επικοινωνίασ
Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει όλα τα ςτοιχεία του προςϊπου επικοινωνίασ.

Εικόνα 11. τοιχεία Προςϊπου Επικοινωνίασ
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3.2 Επεξεργαςία Αίτηςησ
Εφόςον ο χριςτθσ ζχει αποκθκεφςει μια Αίτθςθ μπορεί να τθν ανοίξει και πάλι για επεξεργαςία.
τθ λίςτα των Αποκθκευμζνων Αιτιςεων επιλζγει είτε το link με τον κωδικό τθσ Αίτθςθσ είτε τθ
γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και Επεξεργαςία (Εικόνα 12).

Εικόνα 12. Επεξεργαςία Αίτθςθσ

3.3 Αποςτολή Αίτηςησ
Εφόςον όλα τα απαραίτθτα πεδία ςυμπλθρωκοφν για τθν Αίτθςθ τότε ο Χριςτθσ μπορεί να
πατιςει το κουμπί Αποςτολι (Εικόνα 5) ςτα αριςτερά τθσ οκόνθσ τθσ Αίτθςθσ και να ςτείλει τθν
Αίτθςθ ςτθν Σράπεηα.
Αν δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα πεδία θ εφαρμογι κα ειδοποιιςει το χριςτθ με ζνα μινυμα
λάκουσ ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ. Θ εφαρμογι επίςθσ ειδοποιεί το Χριςτθ για οποιαδιποτε
άλλθ Ενζργεια χρειάηεται να προθγθκεί τθσ Αποςτολισ (πχ εκτφπωςθ προςυμβατικισ
ενθμζρωςθσ).

3.4 Επιςκόπηςη Αίτηςησ
Αφοφ αποςταλεί θ Αίτθςθ ο Χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να τθν ανοίξει για απλι επιςκόπθςθ.
τθν οκόνθ με τισ Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ μπορεί να τθν ανοίξει
είτε επιλζγοντασ ςτο link με τον κωδικό τησ Αίτηςησ, είτε
επιλζγοντασ τθ γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και Επιςκόπθςθ (Εικόνα 13).
Αφοφ ανοίξει θ Αίτθςθ τα πεδία τθσ Αίτθςθσ είναι κλειδωμζνα και ο Χριςτθσ δεν μπορεί να τα
αλλάξει.
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Εικόνα 13. Επιςκόπθςθ Αίτθςθσ

3.5 Εκκρεμότητα Αιτήςεων
τισ Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ ςτθ ςτιλθ Εκκρεμότθτα, δθλϊνεται που βρίςκεται θ αίτθςθ τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
 εάν εμφανίηονται τελείεσ * ], θ Αίτθςθ είναι υπό επεξεργαςία ςτθν Σράπεηα
 ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ αναφζρεται ςε ποιο ςθμείο βρίςκεται θ αίτθςθ *Ζμπορο ι
Αντιπρόςωπο].
Όταν θ Αίτθςθ είναι τον Ζμπορο τότε επιτρζπεται να γίνουν επιπλζον Ενζργειεσ όπωσ θ
Ακφρωςθ Αίτθςθσ και Ακφρωςθ και Επανειςαγωγι (Εικόνα 14).

Εικόνα 14. Ακφρωςθ και Επανειςαγωγι Αίτθςθσ
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3.6 Ακύρωςη Αίτηςησ
Θ Ακφρωςθ Αίτθςθσ γίνεται είτε εςωτερικά ςτθν Αίτθςθ από τισ Ενζργειεσ ςτα αριςτερά είτε από
τθν οκόνθ με τισ Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ επιλζγοντασ ςτθ γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια
Ενζργειεσ και Ακφρωςθ. Θ Ακφρωςθ ολοκλθρϊνεται πατϊντασ ΟΚ ςτο παράκυρο που
εμφανίηεται για επιβεβαίωςθ. Θ Αίτθςθ παραμζνει ςτθν Κατάςταςθ Ακυρωμζνθ.

3.7 Επανειςαγωγή Αίτηςησ
Επανειςαγωγι Αίτθςθσ γίνεται είτε όταν θ αίτθςθ είναι Αποκθκευμζνθ, είτε όταν είναι
Απεςταλμζνθ. τισ αντίςτοιχεσ οκόνεσ ο Χριςτθσ πρζπει να επιλζξει τθ γραμμι τθσ Αίτθςθσ και
από τισ Ενζργειεσ να πατιςει Επανειςαγωγι. Σο ίδιο μπορεί να γίνει και από τθν οκόνθ με τθ
φόρμα τθσ Αίτθςθσ είτε ςτθν Επεξεργαςία είτε ςτθν Επιςκόπθςθ, Από το μενοφ ςτα αριςτερά
μετά τθν επιλογι Επανειςαγωγι. Για να ολοκλθρωκεί θ Ενζργεια πρζπει να πατιςει ΟΚ ςτο
μινυμα επιβεβαίωςθσ. Με τθν Ενζργεια αυτι δθμιουργείται μια νζα Αίτθςθ (κλϊνοσ από αυτι
που επιλζχκθκε θ ενζργεια), θ οποία ανοίγει για επεξεργαςία.

3.8 Ακύρωςη και Επανειςαγωγή Αίτηςησ
Θ Ακφρωςθ και Επανειςαγωγι Αίτθςθσ γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπωσ και θ Ακφρωςθ (Ενότθτα
4.6). Με τθν Ενζργεια αυτι θ υπάρχουςα Αίτθςθ Ακυρϊνεται και δθμιουργείται μια καινοφρια
(κλϊνοσ από αυτι που επιλζχκθκε θ ενζργεια) με άλλο κωδικό θ οποία ανοίγει για επεξεργαςία.
Θ παλιά Αίτθςθ παραμζνει με ςτθν Κατάςταςθ Ακυρωμζνθ.

3.9 Διαγραφή Αίτηςησ
Θ Διαγραφι τθσ Αίτθςθσ μπορεί να γίνει μόνο πριν αποςταλεί ςτθν Σράπεηα. Ο Χριςτθσ για να
διαγράψει μια Αίτθςθ μπορεί να το κάνει από τθν οκόνθ με τισ Αποκθκευμζνεσ Αιτιςεισ
επιλζγοντασ τθ γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και Διαγραφι (Εικόνα 12/ςελ.17).
Θ Αίτθςθ διαγράφεται και φεφγει πλζον από τθ λίςτα με τισ Αποκθκευμζνεσ.

3.10 Ενέργειεσ Αίτηςησ
Θ παροφςα Ενότθτα περιγράφει όλεσ τισ Ενζργειεσ που μποροφν να γίνουν για να ολοκλθρωκεί
μια Αίτθςθ από τθν δθμιουργία μζχρι τθν Αποςτολι τθσ ςτθν Σράπεηα.

3.10.1 Ενεχόμενοι
ε μια Αίτθςθ ο Χριςτθσ εκτόσ από τον κφριο ενεχόμενο μπορεί να προςκζςει και άλλουσ
Ενεχομζνουσ. Για κάκε τφπο Αίτθςθσ υπάρχουν διαφορετικοί τφποι Ενεχομζνων. τθν Αίτθςθ για
Πιςτωτικι Κάρτα δε γίνεται προςκικθ Ενεχομζνων. τθ Αίτθςθ για Αυτοκίνθτο οι επιλογζσ είναι
υνδικαιοφχοσ και Εγγυθτισ. Ενϊ, ςτθν Αίτθςθ για Καταναλωτικό Δάνειο μόνο Εγγυθτισ.
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3.10.1.1 Προςθήκη Ενεχομένου
Θ Προςκικθ Ενεχομζνου γίνεται από τθν οκόνθ με τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ ςτθν Επεξεργαςία. το
αριςτερό μενοφ υπάρχει θ επιλογι Προςκικθ Ενεχομζνου, αν βζβαια το επιτρζπει ο τφποσ
Αίτθςθσ. Μετά τθν επιλογι εμφανίηεται οκόνθ όπου επιλζγεται ο τφποσ Ενεχομζνου και
ειςάγεται το Όνομα και το Επϊνυμό του (Εικόνα 15). Με το Αποκικευςθ Αλλαγϊν αποκθκεφεται
ο Ενεχόμενοσ και ανοίγει θ φόρμα για τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων του (Εικόνα 16/ςελ.21).

Εικόνα 15. Ειςαγωγι Ενεχομζνου

Μετά τθν προςκικθ Ενεχομζνου το ονοματεπϊνυμο και ο τφποσ του εμφανίηονται κάτω από το
ονοματεπϊνυμο του Αιτοφντοσ ςτα αριςτερά τθσ οκόνθσ.
Οι τφποι Ενεχομζνων εμφανίηονται ωσ
ΟΦ, για τον Αιτοφντα,
Δ , για τον υνδικαιοφχο και
ΕΓ , για τον Εγγυθτι.
Σα ςτοιχεία Ενεχομζνου είναι κατανεμθμζνα ςε τρεισ καρτζλεσ (Ατομικά ςτοιχεία, Επαγγελματικά
και Οικονομικά). Σα υποχρεωτικά πεδία ξεχωρίηουν κι εδϊ με κόκκινο αςτεράκι (*), ενϊ τα πεδία
που ςυμπλθρϊκθκαν εςφαλμζνα με κόκκινο καυμαςτικό (!).
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Εικόνα 16. τοιχεία Ενεχομζνου

3.10.1.2 Διαγραφή Ενεχομένου
Θ Διαγραφι Ενεχομζνου γίνεται ςτθν οκόνθ με τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ ςτο αριςτερό μενοφ.
Επιλζγοντασ Διαγραφι Ενεχομζνου και ΟΚ ςτο επιβεβαιωτικό μινυμα, ο Ενεχόμενοσ
διαγράφεται, ενϊ αφαιρείται και από τθ λίςτα με τουσ Ενεχομζνουσ ςτο αριςτερό τμιμα τθσ
οκόνθσ.

3.10.2 Διαχείριςη Αρχείων
ε κάκε Αίτθςθ θ Χριςτθσ μπορεί να επιςυνάψει αρχεία. Εκτόσ από τα αρχεία που ανεβάηει από
τον υπολογιςτι του μπορεί και να δθμιουργιςει μζςω τθσ εφαρμογισ αρχεία από ζτοιμα
προκακοριςμζνα πρότυπα ςτα οποία προςτίκενται τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ. Διαχείριςθ αρχείων
μπορεί να γίνει είτε ςε αποκθκευμζνθ αίτθςθ είτε ςε απεςταλμζνθ.
τισ Αποκθκευμζνεσ Αιτιςεισ επιλζγοντασ τθ γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και
Διαχείριςθ Αρχείων ανοίγει θ οκόνθ τθσ Εικόνασ 17. το πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ υπάρχει θ λίςτα
όλων των αρχείων που ζχουν ςυνδεκεί ςτθν αίτθςθ με δυνατότθτα λιψθσ (δεξιά).
το Προςκικθ Εγγράφου ο Χριςτθσ μπορεί να επιλζξει ζνα αρχείο από τον υπολογιςτι του.
Θ ίδια διαδικαςία μπορεί να γίνει και από τθν οκόνθ με τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ, επιλζγοντασ
Διαχείριςθ Αρχείων από το μενοφ ςτα αριςτερά.
τισ Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ επιλζγοντασ τθ γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και
Διαχείριςθ Αρχείων εμφανίηεται θ οκόνθ τθσ Εικόνασ 17. Θ διαφορά εδϊ είναι ότι ο Χριςτθσ
ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ

Auto Fast Credit - Business Fast Credit - Instant Credit
Εγχειρίδιο Χρήζηη

ελίδα 22 από 32

μπορεί μόνο να δθμιουργιςει αρχείο από κάποιο πρότυπο που επιλζγει ςτο Δθμιουργία
Εγγράφου, και όχι να ανεβάςει από τον υπολογιςτι του. ε περίπτωςθ που θ εκκρεμότθτα τθσ
Αίτθςθσ είναι τον Ζμπορο τότε του δίνεται θ δυνατότθτα να προςκζςει κι άλλα αρχεία. Θ ίδια
διαδικαςία μπορεί να γίνει και μζςα από τθν οκόνθ με τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ από το μενοφ ςτα
αριςτερά.

Εικόνα 17.Διαχείριςθ Αρχείων

3.10.3 χόλια
ε κάκε αίτθςθ ο χριςτθσ μπορεί να προςκζςει ςχόλια τα οποία ακολουκοφν τθν Αίτθςθ.
Σα ςχόλια μπαίνουν από τον Ζμπορο όταν θ αίτθςθ είναι
Αποκθκευμζνθ και
Απεςταλμζνθ με εκκρεμότθτα τον Ζμπορο.

Θ Σράπεηα, βάηει ςχόλια ςε περίπτωςθ που κζλει να ςτείλει μια ειδοποίθςθ ςτον Ζμπορο.
τθν οκόνθ Αποκθκευμζνεσ Αιτιςεισ επιλζγοντασ τθ
γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και χόλια
εμφανίηεται θ οκόνθ τθσ Εικόνασ 18. το πάνω μζροσ εμφανίηονται τα ςχόλια που ζχουν μπει για
τθν αίτθςθ είτε από αυτόν είτε από τθν Σράπεηα, ενϊ ςτο κάτω υπάρχει μια περιοχι που μπορεί
να ειςάγει το δικό του ςχόλιο και να πατιςει Τποβολι. Θ ίδια διαδικαςία μπορεί να γίνει και από
τθν οκόνθ με τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ, επιλζγοντασ χόλια από το μενοφ ςτα αριςτερά.
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τισ Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ επιλζγοντασ τθ γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και
χόλια εμφανίηεται θ οκόνθ τθσ Εικόνασ 18 με τθ δυνατότθτα προςκικθσ ςχολίου μόνο αν θ
Αίτθςθ βρίςκεται τον Ζμπορο. ε άλλθ περίπτωςθ εμφανίηεται μόνο θ λίςτα των ςχολίων. Θ ίδια
διαδικαςία μπορεί να γίνει κι εδϊ από τθν οκόνθ με τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ, επιλζγοντασ χόλια
από το μενοφ ςτα αριςτερά.

Εικόνα 18. χόλια Αίτθςθσ

3.10.4 Προςυμβατική Ενημέρωςη
Πριν τθν Αποςτολι τθσ Αίτθςθσ πρζπει να ζχει δθμιουργθκεί θ Προςυμβατικι. Αυτό γίνεται ςτθ
φόρμα τθσ Αίτθςθσ ςτο μενοφ αριςτερά με τθν επιλογι Προςυμβατικι. Για να δθμιουργθκεί
πρζπει να ζχουν ςυμπλθρωκεί τα απαραίτθτα πεδία. Θ εφαρμογι ενθμερϊνει το Χριςτθ ςε
περίπτωςθ που δεν ζχει ειςάγει όλα τα απαραίτθτα πεδία. Σο αρχείο τθσ Προςυμβατικισ
«κατεβαίνει» ςτον υπολογιςτι του Χριςτθ μόλισ δθμιουργθκεί και μπορεί να εκτυπωκεί.

3.10.5 Δοςολόγιο
τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ (νζα, αποκθκευμζνθ ι απεςταλμζνθ) ςτο μενοφ αριςτερά εμφανίηεται θ
επιλογι Εμφάνιςθ Δοςολογίου. Θ επιλογι αυτι εμφανίηει τον πίνακα Δοςολογίου (Εικόνα 19). Ο
πίνακασ με τθν επιλογι Προσ Εκτφπωςθ εμφανίηεται ςε άλλο παράκυρο ςε εκτυπϊςιμθ μορφι.
Για να υπολογιςτεί το δοςολόγιο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνα τα απαιτοφμενα πεδία. Θ
εφαρμογι ενθμερϊνει το Χριςτθ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ.
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Εικόνα 19. Δοςολόγιο

3.10.6 Προκαταρκτικοί Έλεγχοι
τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ πριν τθν Αποςτολι τθσ υπάρχει θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ και εμφάνιςθσ
των αποτελεςμάτων των Προκαταρκτικϊν Ελζγχων. Αυτι θ επιλογι βρίςκεται ςτο μενοφ
αριςτερά Προκαταρκτικοί Ζλεγχοι.

3.10.7 Απαραίτητα Έγγραφα
τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ (νζα, αποκθκευμζνθ, απεςταλμζνθ) ςτο μενοφ αριςτερά υπάρχει θ
επιλογι Απαραίτθτα Ζγγραφα. Με τθν επιλογι αυτι εμφανίηεται οκόνθ με όλα τα απαραίτθτα
ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν αίτθςθ ςτθν κατάςταςθ που βρίςκεται τθν ςτιγμι που
επιλζχκθκε θ ενζργεια. (Εικόνα 20).

Εικόνα 20. Απαραίτθτα Ζγγραφα
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3.11 Αποθηκευμένεσ Αιτήςεισ
τθν οκόνθ Αποκθκευμζνεσ Αιτιςεισ ο Χριςτθσ μπορεί να δει όλεσ τισ Αιτιςεισ που ζχει
δθμιουργιςει και δεν ζχει ςτείλει ακόμα ςτθν Σράπεηα. Με επιλογι γραμμισ και ςτθ ςυνζχεια
Ενζργειεσ μπορεί να επιλζξει οποιαδιποτε ενζργεια για τθν Αίτθςθ. Αν επιλζξει το link με τον
κωδικό τθσ Αίτθςθσ προχωράει ςτθν οκόνθ Επεξεργαςίασ τθσ. τθ οκόνθ, προεπιλεγμζνα,
εμφανίηονται 20 Αιτιςεισ ανά ςελίδα. Πάνω αριςτερά από τθ λίςτα Αιτιςεων ο Χριςτθσ μπορεί
να επιλζξει άλλθ ςελιδοποίθςθ. Κάτω δεξιά εμφανίηεται θ αρίκμθςθ των ςελίδων όπου μπορεί
να περιθγθκεί ςε άλλεσ ςελίδεσ. Πατϊντασ τθν επικεφαλίδα κάκε ςτιλθσ γίνεται ταξινόμθςθ των
Αιτιςεων με αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ (Εικόνα 21).

Εικόνα 21. Αποκθκευμζνεσ Αιτιςεισ

3.11.1 Αναζήτηςη
Για αναηιτθςθ των αιτιςεων υπάρχει ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ μια φόρμα αναηιτθςθσ.
Επιλζγοντασ το link Δϊςτε Κριτιρια ανοίγει θ φόρμα μζςα ςτθν οκόνθ (Εικόνα 22). Ειςάγοντασ
τα επικυμθτά κριτιρια και πατϊντασ Εμφάνιςθ, εμφανίηονται οι αιτιςεισ που βρζκθκαν για τα
ςυγκεκριμζνα κριτιρια.
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Εικόνα 22. Αναηιτθςθ Αποκθκευμζνων Αιτιςεων

3.12 Απεςταλμένεσ Αιτήςεισ
τισ Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ εμφανίηονται όλεσ οι Αιτιςεισ που ζχει ςτείλει ο Χριςτθσ. Θ
διαδικαςία επιλογισ Ενζργειασ, ελιδοποίθςθσ και Σαξινόμθςθσ είναι θ ίδια με τθν διαδικαςία
που ιςχφει ςτισ Αποκθκευμζνεσ Αιτιςεισ (βλζπε Ενότθτα 4.11). Με τθν επιλογι του κωδικοφ τθσ
Αίτθςθσ ι με τθν επιλογι Επιςκόπθςθ από τισ Ενζργειεσ ανοίγει τθν Αίτθςθ με κλειδωμζνα τα
πεδία χωρίσ τθ δυνατότθτα Επεξεργαςίασ.

3.12.1 Αναζήτηςη
Θ ίδια διαδικαςία Αναηιτθςθσ με τισ Αποκθκευμζνεσ Αιτιςεισ (βλζπε Ενότθτα 4.11.1) (Εικόνα
23).

Εικόνα 23. Αναηιτθςθ Απεςταλμζνων Αιτιςεων
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3.13 Εκτυπώςεισ
3.13.1 Αιτήςεισ ςτον Έμπορο
τισ Αιτιςεισ ςτον Ζμπορο ο Χριςτθσ μπορεί να δει αναλυτικά τισ Αιτιςεισ που ζχουν αποςταλεί
από τον ‘Ζμπορο και να εξάγει εκτυπϊςεισ ςφμφωνα με τα κριτιρια που τον ενδιαφζρουν.
Επιλζγοντασ Εκτυπϊςεισ και Αιτιςεισ ςτο Ζμπορο εμφανίηεται θ οκόνθ τθσ Εικόνασ 24 όπου ο
Χριςτθσ μπορεί να ειςάγει κριτιρια και επιλζγοντασ το κουμπί Εμφάνιςθ εμφανίηονται οι
αιτιςεισ που βρζκθκαν για τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια.

Εικόνα 24.Αιτιςεισ ςτον Ζμπορο

3.13.1.1 Αναζήτηςη Αίτηςησ
Για επιπλζον αναηιτθςθ Αιτιςεων ο Χριςτθσ πρζπει να εμφανίςει τθ φόρμα αναηιτθςθσ
πατϊντασ το κουμπί Δϊςτε Κριτιρια.

3.13.1.2 Εξαγωγή ςε Excel
Εφόςον εμφανιςτοφν οι Αιτιςεισ που τον ενδιαφζρουν υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ του
πίνακα ςε Excel μζςω του κουμπιοφ Εξαγωγι ςε Excel. Πατϊντασ το δθμιουργείται ζνα νζο
αρχείο excel που μπορεί ο Χριςτθσ να το δει ι να το ςϊςει ςτον υπολογιςτι του.

4. Ενέργειεσ Αντιπροςώπου
Με τθν επιτυχι είςοδό του ςτο ςφςτθμα ο Χριςτθσ μεταφζρεται ςτθν οκόνθ με όλεσ τισ
Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ που ζχουν δθμιουργθκεί από τουσ εμπόρουσ που επιβλζπει. Ο ρόλοσ του
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δεν του επιτρζπει να επεξεργαςτεί ςτισ Αιτιςεισ αλλά μόνο να τισ δει. Για Αναηιτθςθ των
Αιτιςεων ειςάγει τα επικυμθτά κριτιρια και πατάει το κουμπί Εμφάνιςθ.
Για επιπλζον Αναηιτθςθ πρζπει να ανοίξει τθ φόρμα αναηιτθςθσ πατϊντασ το link Δϊςτε
Κριτιρια. Αν πατιςει το link με τον κωδικό τθσ Αίτθςθσ προχωράει ςτθν οκόνθ Επιςκόπθςισ τθσ.
τθ οκόνθ προεπιλεγμζνα εμφανίηονται 20 Αιτιςεισ ανά ςελίδα. Πάνω αριςτερά από τθ λίςτα
Αιτιςεων ο Χριςτθσ μπορεί να επιλζξει άλλθ ςελιδοποίθςθ. Κάτω δεξιά εμφανίηεται θ αρίκμθςθ
των ςελίδων όπου μπορεί να περιθγθκεί ςε άλλεσ ςελίδεσ. Πατϊντασ τθν επικεφαλίδα κάκε
ςτιλθσ γίνεται ταξινόμθςθ των Αιτιςεων με αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ (Εικόνα 25).

Εικόνα 25. Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ

4.1 Επιςκόπηςη Αίτηςησ
Ο Χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ανοίξει τθν Αίτθςθ για απλι επιςκόπθςθ. τθν οκόνθ με τισ
Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ μπορεί να τθν ανοίξει είτε επιλζγοντασ ςτο link με τον κωδικό τθσ
Αίτθςθσ, είτε επιλζγοντασ τθ γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και Επιςκόπθςθ
(βλζπε Εικόνα 13). Αφοφ ανοίξει θ Αίτθςθ τα πεδία τθσ Αίτθςθσ παραμζνουν κλειδωμζνα.
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4.2 Ενέργειεσ Αίτηςησ
4.2.1 Διαχείριςη Αρχείων
τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ ο Χριςτθσ μπορεί να ανοίξει τθν οκόνθ με τα Αρχεία που ζχουν ςυνδεκεί
με τθν αίτθςθ. τθν οκόνθ αυτι εμφανίηεται θ λίςτα όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 26. Για να
εμφανιςτεί θ οκόνθ των Αρχείων ο Χριςτθσ πρζπει να επιλζξει ςτθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ ςτο μενοφ
αριςτερά Διαχείριςθ Αρχείων ι από τισ Απεςταλμζνεσ Αιτιςεισ να επιλζξει τθ γραμμι τθσ
Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και Διαχείριςθ Αρχείων.

Εικόνα 26. Διαχείριςθ Αρχείων

4.2.2 χόλια
Ο Χριςτθσ μπορεί να βλζπει τα χόλια που ζχουν ςυνδεκεί με τθν Αίτθςθ για όλεσ τισ Αιτιςεισ
και να προςκζτει δικά του χόλια όταν θ εκκρεμότθτα τθσ Αίτθςθσ είναι τον
‘Εμπορο/Αντιπρόςωπο ι τον Αντιπρόςωπο.
τθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ επιλζγοντασ χόλια από το μενοφ αριςτερά ι από τισ Απεςταλμζνεσ
Αιτιςεισ επιλζγοντασ τθ γραμμι τθσ Αίτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια Ενζργειεσ και χόλια εμφανίηεται
θ οκόνθ των χολίων (Εικόνα 18). Θ οκόνθ ςτο πάνω μζροσ ζχει τθ λίςτα με όλα τα χόλια τθσ
Αίτθςθσ και ςτο κάτω μζροσ (αν υπάρχει θ δυνατότθτα) τθσ περιοχισ ειςαγωγισ του χολίου. Με
το κουμπί Τποβολι αποκθκεφεται το χόλιο του Χριςτθ.

4.2.3 Εμφάνιςη Δοςολογίου
Για τθν προβολι Δοςολογίου ο Χριςτθσ πρζπει να επιλζξει Εμφάνιςθ Δοςολογίου από το μενοφ
αριςτερά ςτθν οκόνθ τθσ Αίτθςθσ. Όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 19 εμφανίηεται το Δοςολόγιο ςε
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ξεχωριςτι οκόνθ όπου υπάρχει και θ δυνατότθτα Εκτφπωςθσ. Με τθν επιλογι Εκτφπωςθ ανοίγει
ζνα νζο παράκυρο ςε εκτυπϊςιμθ μορφι.

4.2.4 Απαραίτητα Έγγραφα
τθν οκόνθ τθσ Αίτθςθσ ο χριςτθσ μπορεί να δει τα Απαραίτθτα Ζγγραφα που δεν ζχουν ανζβει
ακόμα για τθν Αίτθςθ. το μενοφ αριςτερά επιλζγοντασ Απαραίτθτα Ζγγραφα εμφανίηεται μια
νζα οκόνθ με τθ λίςτα των εγγράφων (όπωσ Εικόνα 20/ςελ. 25).

4.2.5 Εκτυπώςεισ
4.2.5.1 Αιτήςεισ ςτον Αντιπρόςωπο
τισ Αιτιςεισ ςτον Αντιπρόςωπο ο Χριςτθσ μπορεί να δει αναλυτικά τισ Αιτιςεισ που ζχουν
αποςταλεί από τουσ Εμπόρουσ του και να εξάγει εκτυπϊςεισ ςφμφωνα με τα κριτιρια που τον
ενδιαφζρουν. Επιλζγοντασ Εκτυπϊςεισ και Αιτιςεισ ςτον Αντιπρόςωπο εμφανίηεται θ οκόνθ τθσ
Εικόνασ 27 όπου ο Χριςτθσ μπορεί να ειςάγει κριτιρια και επιλζγοντασ το κουμπί Εμφάνιςθ
εμφανίηονται οι αιτιςεισ που βρζκθκαν για τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια.

Εικόνα 27. Αιτιςεισ ςτον Αντιπρόςωπο
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4.2.5.1.1 Αναζήτηςη Αίτηςησ
Για επιπλζον αναηιτθςθ Αιτιςεων ο Χριςτθσ πρζπει να εμφανίςει τθ φόρμα αναηιτθςθσ
πατϊντασ το κουμπί Δϊςτε Κριτιρια.

4.2.5.1.2 Εμφάνιςη ςε Excel
Εφόςον εμφανιςτοφν οι Αιτιςεισ που τον ενδιαφζρουν υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ του
πίνακα ςε Excel μζςω του κουμπιοφ Εξαγωγι ςε Excel. Πατϊντασ το δθμιουργείται ζνα νζο
αρχείο excel που μπορεί ο Χριςτθσ να το δει ι να το ςϊςει ςτον υπολογιςτι του.

4.2.5.2 Εκταμιεύςεισ ςτον Αντιπρόςωπο
Αντίςτοιχα με τισ Αιτιςεισ ςτον Αντιπρόςωπο τθσ προθγοφμενθσ Ενότθτασ λειτουργοφν και οι
Εκταμιεφςεισ ςτον Αντιπρόςωπο που βρίςκονται κάτω από τθν επιλογι Εκτυπϊςεισ ςτο πάνω
δεξιά μζροσ τθσ οκόνθσ. Θ Αναηιτθςθ και θ εξαγωγι ςε Excel λειτουργοφν με τον ίδιο τρόπο.

5. Παραγόμενα Έντυπα
 Προςυμβατική και Δοςολόγιο
Με τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων του δανείου,
Προςυμβατικι Ενθμζρωςθ και Δοςολόγιο.

δθμιουργείται

από τον χριςτθ

 Αίτηςη και Δήλωςη υναίνεςησ Προςωπικών Δεδομένων
Κατά τθν αποςτολι τθσ αίτθςθσ ςτθν Σράπεηα, παράγονται αυτόματα δφο ζντυπα
 θ αίτθςθ δανείου, ςτθν οποία όλα τα πεδία, εκτόσ των ςτοιχείων ζγκριςθσ δανείου,
είναι ςυμπλθρωμζνα και
 ςτθν περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ είναι ζγγαμοσ και ο/θ ςφηυγοσ του δεν είναι
ςυμβαλλόμενοσ, παράγεται θ διλωςθ ςυναίνεςθσ προςωπικϊν δεδομζνων.

 Αίτηςη -ύμβαςη Δανείου
Εφόςον το δάνειο εγκρικεί από τθν Σράπεηα, τότε από τθν Διαχείριςθ αρχείων, ο χριςτθσ
 κάνει Λιψθ τθσ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ-ςφμβαςθσ και
 επιλζγει Δθμιουργία του εντφπου, ςυμβατικοί όροι από το πεδίο δθμιουργία εγγράφου
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