«Άρθρο 850k Λογαριασμός που προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης
(1) Αν κατασχεθεί το υπόλοιπο του προστατευόμενου έναντι της κατάσχεσης λογαριασμού που
τηρεί ο οφειλέτης σε πιστωτικό ίδρυμα, ο οφειλέτης δύναται να διαθέτει, έως το τέλος του
εκάστοτε ημερολογιακού μήνα, ποσό έως το ποσό του μηνιαίως απαλλασσόμενου ποσού κατά
το άρθρο 850c παράγραφος 1 πρώτη περίοδος, σε συνδυασμό με το άρθρο 850c παράγραφος
2a· στο μέτρο αυτό, το υπόλοιπο είναι ακατάσχετο. Στο υπόλοιπο κατά την έννοια της πρώτης
περιόδου συμπεριλαμβάνεται επίσης το υπόλοιπο που δεν επιτρέπεται να καταβληθεί στον
δανειστή ή να κατατεθεί δημόσια έως τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 835 παράγραφος 4.
Στο μέτρο που, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα, ο οφειλέτης δεν έχει
διαθέσει το ποσό του υπολοίπου που εξαιρείται από την κατάσχεση κατά την πρώτη περίοδο, το
εν λόγω υπόλοιπο δεν υπόκειται σε κατάσχεση κατά τον επόμενο ημερολογιακό μήνα,
επιπρόσθετα στο υπόλοιπο που εξαιρείται από την κατάσχεση σύμφωνα με την πρώτη περίοδο.
Οι τρεις πρώτες περίοδοι εφαρμόζονται αναλογικά όταν το πιστωτικό υπόλοιπο τρεχούμενου
λογαριασμού του οφειλέτη έχει κατασχεθεί και ο εν λόγω τρεχούμενος λογαριασμός
μετατρέπεται σε λογαριασμό που προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης πριν από την παρέλευση
τεσσάρων εβδομάδων από την επίδοση της απόφασης κατάσχεσης στον τριτοφειλέτη.
(2) Κατά τα λοιπά, η κατάσχεση του πιστωτικού υπολοίπου θεωρείται ότι έχει διαταχθεί υπό
τον όρο ότι τα παρακάτω ποσά εξαιρούνται από την κατάσχεση, προσαυξάνοντας το
απαλλασσόμενο ποσό του πρώτου εδαφίου:
1. Τα ποσά που εξαιρούνται από την κατάσχεση κατά το άρθρο 850c παράγραφος 1 δεύτερη
περίοδος, σε συνδυασμό με το άρθρο 850c παράγραφος 2a δεύτερη περίοδος, όταν
a) ο οφειλέτης καταβάλλει διατροφή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα σε εκπλήρωση νόμιμης
υποχρέωσης ή
β) ο οφειλέτης λαμβάνει χρηματικά επιδόματα σύμφωνα με το δεύτερο ή το δωδέκατο βιβλίο
του Κώδικα Κοινωνικής Νομοθεσίας (Sozialgesetzbuch) για πρόσωπα με τα οποία συνοικεί
κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 3 του δεύτερου βιβλίου του Κώδικα Κοινωνικής
Νομοθεσίας ή του άρθρου 19, του άρθρου 20, του άρθρου 36 πρώτη περίοδος ή του άρθρου 43
του δωδέκατου βιβλίου του Κώδικα Κοινωνικής Νομοθεσίας και έναντι των οποίων ο
οφειλέτης δεν υπέχει νόμιμη υποχρέωση διατροφής.
2. Τα εφάπαξ χρηματικά επιδόματα κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του πρώτου
βιβλίου του Κώδικα Κοινωνικής Νομοθεσίας και τα χρηματικά επιδόματα που καταβάλλονται
ως αποζημίωση για έκτακτες δαπάνες λόγω σωματικής αναπηρίας ή νόσου κατά την έννοια του
άρθρου 54 παράγραφος 3 σημείο 3 του πρώτου βιβλίου του Κώδικα Κοινωνικής Νομοθεσίας.
3. Τα επιδόματα τέκνων και κάθε άλλο χρηματικό επίδομα που λαμβάνεται για τα τέκνα, εκτός
αν κατάσχονται λόγω αξίωσης διατροφής του τέκνου για το οποίο καταβάλλονται τα επιδόματα
ή το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τα επιδόματα.
Για τα ποσά της πρώτης περιόδου εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 1 τρίτη περίοδος.
(3) Στη θέση των ποσών που εξαιρούνται από την κατάσχεση σύμφωνα με την παράγραφο 1
και την παράγραφο 2 πρώτη περίοδος σημείο 1 υποκαθίσταται το ποσό που έχει καταληφθεί
από το δικαστήριο της εκτέλεσης με την απόφαση κατάσχεσης στις περιπτώσεις που το
υπόλοιπο κατάσχεται λόγω αξιώσεων που ορίζονται στο άρθρο 850d.

(4) Το δικαστήριο της εκτέλεσης μπορεί, κατόπιν αίτησης, να ορίσει ποσό εξαιρούμενο από την
κατάσχεση κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παράγραφο 1, την παράγραφο 2 πρώτη
περίοδος σημείο 1 και την παράγραφο 3. Τα άρθρα 850a, 850b και 850c, το άρθρο 850d
παράγραφοι 1 και 2, τα άρθρα 850e, 850f, 850g και 850i και τα άρθρα 851c και 851d του
παρόντος κώδικα, καθώς και το άρθρο 54 παράγραφος 2, το άρθρο 54 παράγραφος 3 σημεία
1, 2 και 3 και το άρθρο 54 παράγραφοι 4 και 5 του πρώτου βιβλίου του Κώδικα Κοινωνικής
Νομοθεσίας, το άρθρο 17 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του δωδέκατου βιβλίου του Κώδικα
Κοινωνικής Νομοθεσίας και το άρθρο 76 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος
(Einkommensteuergesetz) εφαρμόζονται αναλογικά. Κατά τα λοιπά, το δικαστήριο της
εκτέλεσης έχει την εξουσία να εκδίδει τις διαταγές που ορίζονται στο άρθρο 732 παράγραφος 2.
(5) Το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του
έναντι του οφειλέτη ως προς το πιστωτικό υπόλοιπο που εξαιρείται από την κατάσχεση
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3. Το ίδιο ισχύει ως προς τα ποσά που εξαιρούνται από την
κατάσχεση κατά την παράγραφο 2 μόνο στο μέτρο που ο οφειλέτης αποδεικνύει, με βεβαίωση
του εργοδότη, του φορέα που καταβάλλει τα επιδόματα τέκνου, του φορέα που καταβάλλει τις
κοινωνικές παροχές ή άλλου αρμόδιου προσώπου ή αρχής κατά την έννοια του άρθρου 305
παράγραφος 1 σημείο 1 του νόμου περί αφερεγγυότητας (Insolvenzordnung — InsO), ότι το
πιστωτικό υπόλοιπο εξαιρείται από την κατάσχεση. Η καταβολή από το πιστωτικό ίδρυμα στον
οφειλέτη έχει αποσβεστικό αποτέλεσμα αν πραγματοποιήθηκε βάσει πιστοποιητικού της
δεύτερης περιόδου, εκτός αν το πιστοποιητικό ήταν ανακριβές και το πιστωτικό ίδρυμα το
γνώριζε ή το αγνοούσε από βαριά αμέλεια. Αν ο οφειλέτης δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τις
αποδείξεις που ορίζονται στη δεύτερη περίοδο, το δικαστήριο της εκτέλεσης, κατόπιν σχετικής
αίτησης, καθορίζει τα ποσά της παραγράφου 2. Οι πρώτες τέσσερις περίοδοι εφαρμόζονται και
στην περίπτωση δημόσιας κατάθεσης.
(6) Αν σε λογαριασμό που προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης πιστωθούν χρηματικά
επιδόματα που χορηγούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωνικής Νομοθεσίας ή επιδόματα
τέκνου, το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί, για διάστημα δεκατεσσάρων ημερών από την
ημερομηνία της πίστωσης, να συμψηφίσει την απαίτηση που απορρέει από την πίστωση ή να
καταλογίσει στην πίστωση αυτή απαιτήσεις του εκτός από απαιτήσεις που διατηρεί για αμοιβή
τήρησης του λογαριασμού ή λόγω πράξεων διάθεσης του δικαιούχου επί του λογαριασμού κατά
το εν λόγω χρονικό διάστημα. Έως το ποσό του κατόπιν εναπομένοντος πιστωτικού υπολοίπου,
το πιστωτικό ίδρυμα δεν δικαιούται, για διάστημα δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία
της πίστωσης, να αρνηθεί τη διεκπεραίωση πληρωμών λόγω έλλειψης κεφαλαίων αν ο
δικαιούχος αποδεικνύει ή το πιστωτικό ίδρυμα με άλλον τρόπο γνωρίζει ότι το εναπομένον
πιστωτικό υπόλοιπο προκύπτει από χρηματικό επίδομα που έχει χορηγηθεί κατά τον Κώδικα
Κοινωνικής Νομοθεσίας ή επίδομα τέκνου. Η αμοιβή του πιστωτικού ιδρύματος για την τήρηση
του λογαριασμού μπορεί επίσης να συμψηφίζεται έναντι των ποσών των παραγράφων 1 έως 4.
(7) Στη σύμβαση επί της οποίας βασίζεται η τήρηση τρεχούμενου λογαριασμού, πελάτης ο
οποίος είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να συμφωνήσει με το
πιστωτικό ίδρυμα ότι ο τρεχούμενος λογαριασμός θα τηρείται ως λογαριασμός που
προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης. Ο πελάτης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από το
πιστωτικό ίδρυμα να τηρεί τον τρεχούμενο λογαριασμό του ως λογαριασμό που προστατεύεται
έναντι της κατάσχεσης. Αν το πιστωτικό υπόλοιπο του τρεχούμενου λογαριασμού έχει ήδη
κατασχεθεί, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει να τηρείται ο τρεχούμενος λογαριασμός του ως
λογαριασμός που προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης από την έναρξη της τέταρτης εργάσιμης
ημέρας μετά την ημερομηνία της σχετικής του δήλωσης.

(8) Κάθε πρόσωπο μπορεί να τηρεί μόνο έναν λογαριασμό που προστατεύεται έναντι της
κατάσχεσης. Κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, ο πελάτης πρέπει να διαβεβαιώσει το
πιστωτικό ίδρυμα ότι δεν τηρεί άλλο λογαριασμό που προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης. Το
πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να ενημερώσει γραφεία πιστωτικών πληροφοριών ότι τηρεί για
λογαριασμό του πελάτη λογαριασμό που προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης. Τα γραφεία
πιστωτικών πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες αποκλειστικά
για να παρέχουν σε πιστωτικά ιδρύματα, κατόπιν αιτήματός τους, πληροφορίες με σκοπό τη
διασταύρωση της αλήθειας της διαβεβαίωσης που αναφέρεται στη δεύτερη περίοδο, σχετικά με
το αν το οικείο τηρεί λογαριασμό που προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης ή όχι. Η συλλογή,
επεξεργασία και χρήση των εν λόγω πληροφοριών για σκοπό άλλο από τον αναφερόμενο στην
τέταρτη περίοδο απαγορεύεται, ακόμη και με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.
(9) Αν, κατά παράβαση της παραγράφου 8 πρώτη περίοδος, οφειλέτης τηρεί περισσότερους
τρεχούμενους λογαριασμούς ως λογαριασμούς που προστατεύονται έναντι της κατάσχεσης, το
δικαστήριο της εκτέλεσης διατάζει, κατόπιν αίτησης δανειστή, τη διατήρηση από τον οφειλέτη
ως μοναδικού λογαριασμού που προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης του τρεχούμενου
λογαριασμού που υποδεικνύει ο δανειστής στην αίτησή του. Ο δανειστής οφείλει να αποδείξει
ότι συντρέχουν οι όροι της πρώτης περιόδου με την προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των
οικείων τριτοφειλετών. Ο οφειλέτης δεν καλείται σε ακρόαση. Η απόφαση επιδίδεται σε όλους
τους τριτοφειλέτες. Με την επίδοση της απόφασης στα πιστωτικά ιδρύματα που τηρούν
τρεχούμενους λογαριασμούς οι οποίοι δεν ορίζονται ως λογαριασμοί που προστατεύονται
έναντι της κατάσχεσης, τα αποτελέσματα των παραγράφων 1 έως 6 αίρονται.
Άρθρο 850l Διαταγή για το ακατάσχετο του πιστωτικού υπολοίπου στον λογαριασμό που
προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης
Κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, το δικαστήριο της εκτέλεσης μπορεί να διατάξει ότι το
πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού που προστατεύεται έναντι της κατάσχεσης θα παραμείνει
ακατάσχετο για διάστημα έως δώδεκα μηνών, αν ο οφειλέτης αποδεικνύει ότι κατά τους έξι
μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του στον εν λόγω λογαριασμό του
πιστώθηκαν μόνο ποσά τα οποία στη μεγάλη πλειονότητά τους ήταν ακατάσχετα και ότι μπορεί
εύλογα να αναμένεται ότι και κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες στον λογαριασμό του θα
πιστωθούν μόνο ποσά τα οποία επίσης θα είναι στη μεγάλη πλειονότητά τους ακατάσχετα. Η
αίτηση του οφειλέτη μπορεί να απορριφθεί αν προσκρούει σε υπέρτερα συμφέροντα του
δανειστή. Η διαταγή ανακαλείται, κατόπιν αίτησης του δανειστή, αν δεν συντρέχουν πλέον οι
προϋποθέσεις έκδοσής της ή αν προσκρούει σε υπέρτερα συμφέροντα του δανειστή».

