ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο)
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Α1α
Α1β
Α1γ
Α1δ
Α1ε

Α2α
Α2β
Α2γ
Α2δ
Α2ε
Α2στ

ΕΓΓΥΗΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹
Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹
Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό)
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου (υποχρεωτικό)
ΑΦΜ (υποχρεωτικό)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΥ
Οδός:…………………Αριθμός:………., ΤΚ:
Περιοχή:
Νομός:

Ταχυδρομική διεύθυνση κύριας κατοικίας (υποχρεωτικό)
Άλλη επιθυμητή ταχυδρομική διεύθυνση²
Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας (υποχρεωτικό)
Άλλος Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας ²
Προσωπική Ηλεκτρονική Διεύθυνση (υποχρεωτικό)²

Έλεγχος – επικαιροποίηση ΣΥΔΙΠΕΛ

Επικοινωνία μέσω αντικλήτου
(στην περίπτωση που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνετε τουλάχιστον
1

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ένα από τα παρακάτω
πεδία Α3γ έως Α3ε)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ
Α3α
Α3β

Α3γ
Α3δ
Α3ε
Α4
Α5
Α6

Α7α
Α7β
Α7γ
Α7δ
Α7ε

Ονοματεπώνυμο (Επωνυμία και όνομα εκπροσώπου) (υποχρεωτικό)
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου (υποχρεωτικό)
ΑΦΜ (υποχρεωτικό)
Ταχυδρομική διεύθυνση κύριας κατοικίας (υποχρεωτικό)
Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας (υποχρεωτικό)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (υποχρεωτικό)²
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
Οικογενειακή Κατάσταση (υποχρεωτικό)
Ημερομηνία Γέννησης (υποχρεωτικό)
Αριθμός Τέκνων/Οικονομικά εξαρτώμενων μελών (υποχρεωτικό)

Οδός:…………………Αριθμός:………., ΤΚ:
Περιοχή:
Νομός:

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
Κλάδος/επιχείρηση/ειδικότητα (π.χ. εκπαιδευτικός, πολιτικός μηχανικός, ξεναγός, διοικητικός
υπάλληλος στον κλάδο τηλεπικοινωνιών) (υποχρεωτικό)
Σχέση εργασίας (Μισθωτός/αυτοαπασχολούμενος κ.ο.κ.) (υποχρεωτικό)
Έτη/μήνες στην τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση (υποχρεωτικό)
Προηγούμενη απασχόληση (εφόσον δεν εργάζεστε)
Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση (σημειώσατε ΝΑΙ αν εργάζεστε/ΌΧΙ εάν
δεν εργάζεστε/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, εάν λαμβάνετε σύνταξη) (υποχρεωτικό)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (3)

(1): Συμπληρώνεται από ίδρυμα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας στον δανειολήπτη/εγγυητή
(2): Προαιρετική συμπλήρωση
(3): Αναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ζητήματα που μπορεί να εντάσσουν το δανειολήπτη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
Τόπος Υπογραφής:
Ημερομηνία Υπογραφής:
Υπογραφή:
Ονοματεπώνυμο:
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΜΕΡΟΣ Β: ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ιδίου
Στοιχεία
τελευταίου έτους

Β4

Αποδοχές από εργασία ή σύνταξη
(προ φόρων, ασφαλιστικών εισφορών)
Καθαρές Αποδοχές
(μετά τους φόρους και εισφορές σε ασφαλιστικά
ταμεία) (υποχρεωτικό)
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ από φορείς δημοσίου
Τομέα/κοινωνικούς φορείς
Επιδόματα Διατροφής

Β5
α

Εισόδημα από Ακίνητα χωρίς βάρη από εμπράγματες
εξασφαλίσεις

Β5
β

Εισόδημα από Ακίνητα με βάρη από εμπράγματες
Εξασφαλίσεις (π.χ. έχει εγγραφεί προσημείωση από
Ίδρυμα)

Β6

Εισόδημα από Περιουσιακά Στοιχεία εκτός από
Ακίνητα (π.χ. τόκοι καταθέσεων, μερίσματα)

Β1
Β2
Β3

ΛΟΙΠΑ Εισοδήματα (υποχρεωτικό)
Β
Σύνολο Εισοδήματος
(2): Προαιρετική συμπλήρωση
3

Εκτιμώμενες
Μεταβολές

συζύγου (2)
Στοιχεία
τελευταίου έτους

Εκτιμώμενες Μεταβολές

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ακίνητα
(Είδος/χρήση:
κατοικία,
εξοχικό,
Αντικειμενική Εμπορική
κατοικία
Αξία
Αξία (1)
μισθωμένη,
εμπορική
χρήση)
(υποχρεωτικό)

Τρόπος
Κτήσης
Τοποθεσία
(δωρεά,
Είδος
(Νομός,
Έτος
Έκταση
κληρονομιά, κυριότητας
Δήμος, Οδός)
κτήσης
αγορά,
(υποχρεωτικό)
(υποχρεωτικό)
γονική
παροχή)

(1): Προαιρετική συμπλήρωση
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Ύπαρξη
βάρους
(προσημείωση,
υποθήκη,
δέσμευση)
(υποχρεωτικό)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
ΜΕΡΟΣ Δ: ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ1
Δ2
Δ3
Δ4

Είδος Περιουσιακού
Στοιχείου
Καταθέσεις
(υποχρεωτικό)
Αυτοκίνητο(-α) Ι.Χ.
(υποχρεωτικό)
Ασφάλεια Ζωής
(υποχρεωτικό)
Μετοχές/τίτλοι (1)
(υποχρεωτικό)

Ελεύθερο
Είδος(προθεσμιακή, Όνομα
ΕΤΟΣ
Βάρος
Αξία σε ευρώ Αριθμός
ταμ/ριου κλπ)
ιδρύματος
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
(υποχρεωτικό) λογαριασμού (υποχρεωτικό)
(υποχρεωτικό) (υποχρεωτικό) (υποχρεωτικό)

Δ5 Άλλο (2)
Δ Σύνολο (υποχρεωτικό)
(1): Διευκρινίστε
(2): Διευκρινίστε
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
ΜΕΡΟΣ Ε: ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος
Οφειλής

Ύψος
ληξιπρόθεσμης
οφειλής

Ύψος
άληκτου
μέρους
οφειλής

Ύψος
μηνιαίας
καταβλητέας
δόσης

Ημερομηνία
Λήξης
οφειλής

Ελληνικό
Δημόσιο
Ασφαλιστικά
Ταμεία
Ιδιωτική
Ασφάλιση
Τράπεζες
Λοιποί
Ιδιώτες
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Είδος Εξασφάλισης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ
O/Η υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι:
Ι) τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτησή μου στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτήν, είναι πλήρη
και αληθή και αποδέχομαι την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωσή τους από την Τράπεζά σας, αναλαμβάνω δε την υποχρέωση
να ενημερώνω έγκαιρα την Τράπεζα για κάθε τυχόν μεταβολή αυτών.
ΙΙ) ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την εκ μέρους της Τράπεζας
συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, τα οποία ο/η
ίδιος/α δηλώνω στην παρούσα, όπως και αυτών που θα προκύψουν από την κίνηση του λογαριασμού της αιτούμενης πίστωσης/
του αιτούμενου δανείου ή έχουν προκύψει από προηγούμενες χορηγήσεις από το τραπεζικό σύστημα, για τους σκοπούς της
αιτούμενης συνεργασίας μου και της συνολικής συναλλακτικής σχέσης μου με την τελευταία, και για τη χρήση των ως άνω
δεδομένων μου από τις εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες που ενεργούν
στο όνομα και για λογαριασμό της για τον προαναφερόμενο σκοπό.
ΙΙΙ) ενημερώθηκα ότι, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα, το
δικαίωμα να ζητήσω τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσω τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας,
φορητότητας των δεδομένων μου, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε
αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ενημερώθηκα ότι μπορώ να υποβάλλω το αίτημά
μου, χρησιμοποιώντας τα ειδικώς διαμορφωμένα έντυπα της Τράπεζας, σε οποιοδήποτε Κατάστημά της, ενώ σε περίπτωση που
θεωρήσω ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών μου δεδομένων, μπορώ να προσφύγω, εφόσον επιθυμώ και στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
IV) ενημερώθηκα για τη δυνατότητα της Τράπεζας να αναθέσει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την ενημέρωσή μου (ως
οφειλέτη/ ως εγγυητή) για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές (σύμφωνα με τον Ν. 3758/2009, όπως ισχύει) γνωστοποιώντας στα
πρόσωπα αυτά όσα προσωπικά στοιχεία μου απαιτούνται για το σκοπό αυτό, πάντοτε στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις
που θέτει η σχετική νομοθεσία.

Ενημερώθηκα ότι για την πλήρη ενημέρωσή μου σχετικά με την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων, μπορώ να
ανατρέξω στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο
δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στον διαδικτυακό ιστοτόπο της Τράπεζας (https://www.nbg.gr).

Ενημέρωση αναφορικά με τα Αρχεία Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Α. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι (τηλ. 210-36-76-700), τηρεί
τα ακόλουθα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, για τα οποία γίνεται περιοδική αναλυτική ενημέρωση δια του
τύπου, όπως και μέσω της ιστοσελίδας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr):
1. Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων
Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για αθέτηση συγκεκριμένων οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, όπως
ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής κ.λπ.
Σκοπός του αρχείου είναι η παροχή στους αποδέκτες των δεδομένων επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της
φερεγγυότητας των πελατών τους.
Πηγή των δεδομένων είναι τα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, τα Πιστωτικά Ιδρύματα
και η Τράπεζα της Ελλάδος.
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Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων στο αρχείο είναι από 2 έως 15 έτη ανάλογα με τη βαρύτητα της πληροφορίας και υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 40 ν. 3259/2004 όπως ισχύει και τον Κανονισμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
2. Αρχείο Υποθηκών-Προσημειώσεων
Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για εμπράγματα βάρη επί ακινήτων.
Σκοπός του αρχείου είναι η αξιολόγηση των εμπραγμάτων βαρών από τους αποδέκτες των δεδομένων.
Πηγή των δεδομένων είναι τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο διατηρούνται οι αντίστοιχες εγγραφές στις ανωτέρω πηγές.
3. Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων
Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια, πιστώσεις, ενέγγυες πιστώσεις και
εγγυήσεις κάθε μορφής προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
Σκοπός του αρχείου είναι η παροχή στους αποδέκτες επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών τους.
Πηγή των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.
Ο χρόνος τήρησης των καταχωρούμενων δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο είναι πέντε (5) έτη από την τελευταία μηνιαία
ενημέρωση αυτών από τα ιδρύματα που τα διαβιβάζουν.
Β. Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
Με βάση τα δεδομένα των προαναφερθέντων Αρχείων, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., έχει αναπτύξει, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των
πιστωτικών ιδρυμάτων, το ως άνω Σύστημα, το οποίο βάσει συγκεκριμένων στατιστικών μοντέλων ανάλυσης της παρελθούσας
συναλλακτικής συμπεριφοράς, φυσικών και νομικών προσώπων, υπολογίζει και παρέχει στους αποδέκτες βαθμολόγηση
(score), που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων
δώδεκα (12) μηνών.
Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η ακριβέστερη εκτίμηση των πιστωτικών κινδύνων και συνεπώς η μείωση των
επισφαλειών.
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεώς του, το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης που τον αφορά,
καθώς και τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσης αυτής.
Γ. Αποδέκτες
Πρόσβαση στα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων και το Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς έχουν μόνο
αδειοδοτημένα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως και συγκεκριμένοι φορείς του Δημοσίου.
Δ. Δικαιώματα Υποκειμένων
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών του δεδομένων στα παραπάνω
αρχεία καθώς και δικαίωμα εναντίωσης.
Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, κάθε υποκείμενο
δεδομένων δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων του,
καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται με αίτηση που υποβάλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
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Ε. Ενημέρωση
Ενημερώθηκα ότι η Τράπεζα δύναται να αναζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για την φερεγγυότητά μουκαι την πιστοληπτική μου
ικανότητα από το Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων και από το Αρχείο Υποθηκών-Προσημειώσεων (ΣΑΥ και ΣΥΠ) ) καθώς και
από το Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ) και το Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, που τηρεί η
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε..
Επιπροσθέτως, ενημερώθηκα για τη διαβίβαση εκ μέρους της Τράπεζας των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων (όπως και
αυτών που θα προκύψουν από την κίνηση του λογαριασμού που θα αφορά την αιτούμενη πίστωση) και τη διατήρησή τους για
το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα στο διατραπεζικό αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και στο
διατραπεζικό αρχείο δεδομένων συγκέντρωσης χορηγήσεων (ΣΣΧ – Λευκή Λίστα), που τηρούνται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οδός
Αλαμάνας 2, 151 25, Μαρούσι, των οποίων αποδέκτες είναι τα πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Τα δεδομένα
διατηρούνται στα ως άνω αρχεία για το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Κατά τη συμπλήρωση της παρούσας Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της
Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 όπως ισχύει ή/και κατά την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να
μας γνωστοποιήσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή, και δεδομένα υγείας σχετικά με εσάς.
Για το λόγο αυτό, θα χρειαστούμε τη συναίνεση σας για να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε
κάποια από τις ως άνω κατηγορίες και που μας γνωστοποιείτε με σκοπό την εξέταση των περιλαμβανόμενων στην
παρούσα Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση για την έγκριση του αιτήματός σας και τη λήψη των απαιτούμενων
μέτρων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τον ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας.
Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες Εποπτικές,
Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές για την εκπλήρωση υποχρέωσης της Τράπεζας βάσει νόμου ή κανονιστικής
διάταξης ή δικαστικής απόφασης.
Επιπλέον, προσωπικά σας δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν σε Εταιρείες αποκτήσεως απαιτήσεων κατά το
Ν.4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα σε περίπτωση
μεταβιβάσεως (εκχωρήσεως) των απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις .
Αποδέκτες των δεδομένων που ανήκουν σε κάποια από τις ως άνω κατηγορίες δύνανται επιπλέον να είναι φυσικά και
νομικά πρόσωπα, στα οποία η Τράπεζα εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της,
όπως, μεταξύ άλλων, εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρείες διαχειρίσεως απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις (Ν.4354/2015), δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, διαπιστευμένοι
διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες, εταιρείες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων, εταιρείες φυλάξεως και διαχειρίσεως
αρχείων, πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως
εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Έχετε τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τα ειδικώς διαμορφωμένα
έντυπα της Τράπεζας, σε οποιοδήποτε Κατάστημα μας. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση απόσυρσης της
συγκατάθεσής σας, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είμαστε πλέον σε θέση να αξιολογήσουμε όσα
περιλαμβάνονται και συνοδεύουν το παρόν έντυπο (Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση) στο πλαίσιο των
προβλεπόμενων από τον ως άνω Κώδικα Δεοντολογίας.
ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

(τόπος)
Ονοματεπώνυμο Αιτούντος
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(ημερομηνία)

