A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Ν.4224/2013)
Α.

Ιδιώτες

1

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο

2

Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ)

3

Εκκαθαριστικό σημείωμα , του τελευταίου οικονομικού έτους

4

«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, θα προσκομίζεται εκτύπωση της
περιουσιακής κατάστασης.

5

Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει

“”

Ειδικές Περιπτώσεις:
6

Αποδεικτικό Ανεργίας, για ανέργους.

7

«Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού
φορέα, για πρώην μισθωτούς που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
Ειδικά για δανειολήπτες που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται
αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή ασφαλιστικού
φορέα.

Σημειώσεις:
(1) Τα δικαιολογητικά αφορούν δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα που ενέχονται στις δανειακές
συμβάσεις ως πρωτοφειλέτες, συν οφειλέτες και εγγυητές.
(2) Το έντυπο της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης» (Κ.Α 9172) είναι διαθέσιμο στην επίσημη
ιστοσελίδα της Τράπεζας: www.Eurobank.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.
B.

Ατομική Επιχείρηση ή Ελεύθερος Επαγγελματίας

1

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο

2

Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ)

3

“”

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Τελευταίου Οικονομικού Έτους

4

Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3)
δύο τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του Taxisnet.

5

Διαθέσιμες περιοδικές
προηγούμενου έτους

6

«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, θα προσκομίζεται εκτύπωση της
περιουσιακής κατάστασης.

7

Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει

8

Βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει

δηλώσεις

Φ.Π.Α.

(Φ2)

τρέχουσας

Χρήσης

και

αντίστοιχες

(3) Αντίγραφο του παρόντος εντύπου, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο παραδίδεται στον πελάτη.
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B. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
σύμφωνα με το ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως ισχύει.
Η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» (στο εξής «η Τράπεζα») (οδός Όθωνος αρ. 8, Τ.Κ.10557 Αθήνα) ως υπεύθυνη
επεξεργασίας ή τρίτοι (ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Τράπεζας), σύμφωνα με το
ν.2472/97, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, θα επεξεργάζονται τα ανωτέρω δεδομένα σας προσωπικού
χαρακτήρα ως εξής:
Είδος Δεδομένων: Η Τράπεζα τηρεί αρχείο απλών προσωπικών δεδομένων και δυνάμει της με α.α.1948/2017
Άδειας (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α' ν.2472/1997) του Μητρώου Αδειών της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) τηρεί επίσης αρχείο με ευαίσθητα δεδομένα και ειδικότερα
δεδομένα υγείας (όπως φυσική και πνευματική κατάσταση, ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό
ασθενούς, λοιπά στοιχεία υγείας) δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στη Διαδικασία Επίλυσης
Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σκοπός: Τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται στα δικαιολογητικά της ενότητας Α ανωτέρω,
υποβάλλονται στην Τράπεζα από εσάς, τους νόμιμους αντιπροσώπους σας και τα εξουσιοδοτημένα από
εσάς πρόσωπα και τυγχάνουν επεξεργασίας για την εκπλήρωση του σκοπού της υπαγωγής σας στη Δ.Ε.Κ. του
Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013, την πιστωτική αξιολόγησή σας για την εξεύρεση της πλέον
κατάλληλης πρότασης ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης των οφειλών σας, την εκτέλεση των συναλλακτικών
σχέσεων, την παροχή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος που αποδεικνύουν τη θέσπιση από την Τράπεζα
και εφαρμογή διαδικασιών του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013, καθώς και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της Τράπεζας ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με το ν.2472/97, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Τρόπος και διάρκεια επεξεργασίας: Τα απλά προσωπικά σας δεδομένα των υποκειμένων τηρούνται από την
Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. .Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ. κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα
Δεοντολογίας του ν.4224/2013 η Τράπεζα θα τηρεί πλήρες αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων
στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της για την αξιολόγησή σας, βάσει του προαναφερθέντος σκοπού
επεξεργασίας για τουλάχιστον έξι (6) έτη από την ημερομηνία που κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή της
και τουλάχιστον για έξι (6) έτη μετά τη λήξη της μεταξύ μας συνεργασίας ή για όσο χρόνο απαιτείται
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων: Αποδέκτες, του συνόλου ή μέρους, των ανωτέρω προσωπικών
δεδομένων δύνανται να είναι κατά περίπτωση:
(1) η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας, καθώς και οι θυγατρικές αυτής και οι λοιπές συνδεδεμένες με
αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν.2190/20, (2) η Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές
εποπτικές αρχές (ημεδαπές και αλλοδαπές), (3) η Δημόσια Διοίκηση και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές της
ημεδαπής και αλλοδαπής, (4) δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και διαιτητικά δικαστήρια της
ημεδαπής και αλλοδαπής, (5) εταιρίες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση, για
λογαριασμό της, της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο και, τέλος, (6)
δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και λοιποί δημόσιοι λειτουργοί στην ημεδαπή και
αλλοδαπή για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την είσπραξη των απαιτήσεων της Τράπεζας σε περίπτωση μη
εκπλήρωσης από εσάς των υποχρεώσεων που έχετε αναλάβει. Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα ευαίσθητα
προσωπικά σας δεδομένα του ανωτέρω αρχείου, πρόσβαση δύναται να έχουν μόνο οι ειδικά
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διεξαγωγή της Δ.Ε.Κ. Αποδέκτες των εν
λόγω ευαίσθητων δεδομένων δύναται να είστε εσείς, οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα εξουσιοδοτημένα
από εσάς πρόσωπα. Επίσης, οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και οι δημόσιες αρχές, όπως ενδεχομένως
και τρίτα πρόσωπα, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση.
Δικαιώματα Υποκειμένων: Εσείς, ο νόμιμος αντιπρόσωπός σας και τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από εσάς
πρόσωπα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης, κατά
τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 ν.2472/1997 αντίστοιχα, για την άσκηση των οποίων μπορείτε να
απευθύνεστε στην Δ/νση Σχέσεων Πελατών Ομίλου, τηλ. 210 9555000, E-mail: www.GCRED@eurobank.gr.
Η συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλείται οποτεδήποτε,
με σχετική έγγραφη δήλωσή σας προς την Τράπεζα. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης δεν έχει αναδρομικό
αποτέλεσμα, αλλά ισχύει για το μέλλον.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες:
- δηλώνω ότι τα υποβαλλόμενα και επικληθέντα προς αξιολόγηση από την Τράπεζά σας και στο πλαίσιο του
Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 οικονομικά και λοιπά προσωπικά μου δεδομένα είναι αληθή και
ορθά,
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- δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο παρόν
έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο μέλλον είναι αναγκαία για την ορθή
αξιολόγηση των οικονομικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013,
- δεσμεύομαι ότι θα δηλώσω εγγράφως στην Τράπεζα κάθε μεταβολή των προσωπικών δεδομένων που σας
υποβάλω με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα Α, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή,
- παρέχω τη συναίνεσή του και εξουσιοδοτώ την Τράπεζα, στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικονομικών μου
δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013, αφενός να εξακριβώσει
την ακρίβεια και πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο.
Έχοντας ενημερωθεί αναλυτικά, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω κατανοήσει την ενημέρωση που αναφέρεται στην
ενότητα Β, αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα που παραθέτω στην
ενότητα Α και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ρητά και ανεπιφύλακτα και με πλήρη επίγνωση για την κατά τα
άνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (περιλαμβανομένων και των τυχόν
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων).
Ο υπογράφων / Η υπογράφουσα ______________________________
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως): _______________________________

Τόπος: _________________________ Ημερομηνία ___/___/____

Παρελήφθη
Για την Eurobank Α.Ε
Τράπεζα Eurobank
Κατάστημα:
Ημερομηνία Παραλαβής:

Σφραγίδα / Υπογραφή:
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