
Βασικές Προϋποθέσεις Νέας Πολιτικής Εγγυήσεων- Οικιακά

Συνολικό ποσό οφειλής
Εγγύηση

Χρόνος Καταβολής
Με Πάγια Εντολή Χωρίς Πάγια Εντολή

0€-400€ 0€ 50€ 
Σε 2 δόσεις(2ο και 3ο Λογαριασμό ή 3ο και 4ο στα 
Liberty Πακέτα)*

401€-800€ 0€ 110€ 
Σε 2 δόσεις(2ο και 3ο Λογαριασμό ή 3ο και 4ο στα 
Liberty Πακέτα)

801€-2.000€ Ν/Α 250€ Προκαταβολή

2.001€-3.000€ Ν/Α 450€ Προκαταβολή

3.001€+ Απορρίπτεται

Άμεσες Εκπροσωπήσεις 0€ 50€ 
Σε 2 δόσεις(2ο και 3ο Λογαριασμό ή 3ο και 4ο στα 
Liberty Πακέτα)

Άμεσες Εκπροσωπήσεις
Χωρίς λογ/σμο 0€ 50€

Σε 2 δόσεις(2ο και 3ο Λογαριασμό ή 3ο και 4ο στα 
Liberty Πακέτα)

Άμεσες Εκπροσωπήσεις*
Χωρίς λογ/σμο με Υ/Δ 0€ 110€

Σε 2 δόσεις(2ο και 3ο Λογαριασμό ή 3ο και 4ο στα 
Liberty Πακέτα)

Καθολική υπηρεσία Ν/Α 350 € Προκαταβολή

Γ1,Γ1Ν



Βασικές Προϋποθέσεις Νέας Πολιτικής Εγγυήσεων- Οικιακά

Διευκρινήσεις:

• Τα ποσά οφειλής προκύπτουν από την πρόσθεση «Ληξιπρόθεσμο ποσό οφειλής + Υπολειπόμενο ποσό σε ρύθμιση»
• Αν ο λογαριασμός δεν παρουσιάζει προηγούμενο ληξιπρόθεσμο ποσό και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του θα θεωρείται 

ως 0€ το Ληξιπρόθεσμο ποσό οφειλής 
• Θα γίνονται δεκτοί οι λογαριασμοί που δεν έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την λήξη τους 
• *Στις άμεσες εκπροσωπήσεις χωρίς λογαριασμό η εγγύηση θα είναι 0€ με πάγια εντολή ή 50€ δυο δόσεις εφόσον έχει 

προσκομισθεί ως δικαιολογητικό μισθωτήριο +- 4 μηνών ή άλλο νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την νόμιμη χρήση του χώρου 
από τον πελάτη. Αν το μισθωτήριο υπερβαίνει τους +- 4 μήνεςτότε είτε σε άμεσες είτε σε ενεργές ο πελάτης θα μεταβαίνει στην 
δεύτερη κατηγορία εγγυήσεων(πχ στα Γ1 στις άμεσες η εγγύηση θα είναι 110€ και 0€ με πάγια εντολή)

• Σε περιπτώσεις αποπληρωμής των οφειλών σε άλλον προμηθευτή, θα πρέπει να προσκομίζεται το αποδεικτικό οφειλής ώστε ο 
πελάτης να εντάσσεται σε πιο ευνοϊκή κατηγορία εγγυήσεων 

• Στις αιτήσεις θα πρέπει να αναγράφεται η εγγύηση του πακέτου και στα σχόλια 0€ Πάγια Εντολής(Όπου είναι διαθέσιμη)
• Υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται δεκτή σε αλλαγές επωνυμίας εφόσον ο πελάτης εμπίπτει στις δυο πρώτες κατηγορίες οφειλών. 

Δηλαδή αν ο πελάτης έχει συνολικό ποσό οφειλής 500€ μπορούμε να προχωρήσουμε με Υ/Δ και λογαριασμό με εγγύηση 110€ σε 
δυο δόσεις ή 0€ με πάγια εντολή

• Επίσης σε ενεργές παροχές σε ίδιο όνομα θα δεχόμαστε πίνακα ΔΕΔΔΗΕ και Υ/Δ και ο πελάτης θα εντάσσεται στην δεύτερη 
κατηγορία εγγυήσεων, δηλαδή 110€ ή 0€ με πάγια εντολή (Για να γίνει δεκτό θα πρέπει τα αρχικά του ονόματος στον πινακα του 
ΔΕΔΔΗΕ να συμπέφτουν με αυτά της ταυτότητας του πελάτη)

• Σε περιπτώσεις όπου το μισθωτήριο είναι εκτός ορίων των +- 4 μηνών  και συνοδεύεται από Υ/Δ ,τότε είτε σε άμεσες είτε σε 
ενεργές ο πελάτης θα μεταβαίνει στην δεύτερη κατηγορία εγγυήσεων(πχ στα Γ1 στις άμεσες η εγγύηση θα είναι 110€ και 0€ με 
πάγια εντολή και το ίδιο στις ενεργές)

• Το Liberty Choice Home 3 συνοδεύεται από μηδενική εγγύηση εφόσον ο πελάτης υπάγεται βάση οφειλών σε κατηγορία όπου 
δικαιούται μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή.  Το ίδιο ισχύει στις άμεσες

• Οι εγγυήσεις θα καταβάλλονται στον δεύτερο και τον τρίτο λογαριασμό του πελάτη, εκτός αν έχει επιλεχθεί πακέτο Liberty όπου 
τότε για να μην συμπέσει με τις δόσεις της ετήσιας συνδρομής θα χρεώνεται στον 3ο και τον 4ο αντίστοιχα


