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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
για χρήση στο πλαίσιο της ΔΕΚ που προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Ιδιότητα 

 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ □   
 ΕΓΓΥΗΤΗΣ □   

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

Α1α Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λ.π.) (1) : 

Α1β Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης (1)  : 

Α1γ Ονοματεπώνυμο : 

Α1δ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου : 

Α1ε ΑΦΜ : 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΥ 
Α2α Ταχυδρομική διεύθυνση κύριας κατοικίας : 

Α2β άλλη επιθυμητή ταχυδρομική διεύθυνση (2) : 

Α2γ Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας : 

Α2δ Άλλος Αριθμός Τηλεφώνου επικοινωνίας (2) : 

Α2ε Προσωπική Ηλεκτρονική Διεύθυνση (2) : 

Α2στ Επικοινωνία μέσω αντικλήτου ΝΑΙ  □ 
 (στην περίπτωση που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνετε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω ΟΧΙ  □ 
 πεδία Α3γ έως Α3ε)   

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ (εφόσον ορίζεται) 

Α3α Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία και όνομα εκπροσώπου) : 

Α3β Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου : 

 ΑΦΜ : 
Α3γ Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας : 

Α3δ Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας : 

Α3ε Ηλεκτρονική Διεύθυνση (2)  : 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ  

Α4 Οικογενειακή κατάσταση : 
Α5 Ημερομηνία Γέννησης : 
Α6 Αριθμός τέκνων/οικονομικά εξαρτώμενων μελών : 
Α7α Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση (σημειώσατε ΝΑΙ αν εργάζεστε/ΟΧΙ εάν δεν ΝΑΙ  □ 
 εργάζεστε/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, εάν λαμβάνετε σύνταξη) ΟΧΙ  □ 
  ΣΥΝΤ/ΧΟΣ  □ 
Α7β Κλάδος/επιχείρηση/ειδικότητα απασχόλησης (π.χ. εκπαιδευτικός, πολιτικός μηχανικός, ξεναγός, 
 διοικητικός υπάλληλος στον κλάδο τηλεπικοινωνιών) :  
Α7γ Σχέση εργασίας (Μισθωτός/αυτοαπασχολούμενος κ.ο.κ.) : 
Α7δ Έτη/μήνες στην τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση : 
Α7ε Προηγούμενη απασχόληση (εφόσον δεν εργάζεστε) : 
 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 ΔΕΚ που προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 

Μέρος Β: ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

  Ιδίου Συζύγου (2) 
  Στοιχεία 

τελευταίου 
έτους 

Εκτιμώμενες 
μεταβολές 

Στοιχεία 
Τελευταίου 

έτους 

Εκτιμώμενες 
μεταβολές 

B1 Αποδοχές από εργασία ή σύνταξη (προ φόρων, 
ασφαλιστικών εισφορών) 

    

B2 Καθαρές Αποδοχές 
(μετά τους φόρους και εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία) 

    

B3 
Επιδόματα από φορείς δημοσίου τομέα/κοινωνικούς 
φορείς 

    

B4 Επιδόματα Διατροφής 
    

Β5α Εισόδημα από Ακίνητα χωρίς βάρη από εμπράγματες 
εξασφαλίσεις 

    

B5β Εισόδημα από ακίνητα με βάρη από εμπράγματες 
εξασφαλίσεις (π.χ. έχει εγγραφεί προσημείωση από 
ίδρυμα) 

    

B6 
Εισόδημα από Περιουσιακά Στοιχεία εκτός από 
Ακίνητα (π.χ. τόκοι καταθέσεων, μερίσματα) 

    

 
Λοιπά Εισοδήματα 

    

B Σύνολο Εισοδήματος 
    

(2): Προαιρετική συμπλήρωση 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
για χρήση στο πλαίσιο της ΔΕΚ που προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 

Μέρος Γ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Ακίνητα 

(Είδος/ χρήση: 

κατοικία, εξοχικό, 

Κατοικία 

μισθωμένη, 

εμπορική χρήση) 

Αντικειμενική 
αξία 

Εμπορική 

αξία 

(1) 

Τοποθεσία 

(Νομός 

Δήμος, 

Οδός) 

Έκταση 
Έτος 

κτήσης 

Τρόπος 

κτήσης 

(δωρεά, 

κληρονομιά, 

αγορά, γονική 

παροχή) 

Είδος 
κυριότητας 

Ύπαρξη 

βάρους 

(προσημείωση, 

υποθήκη, 

δέσμευση) 

         

         

         

         

         

         

(1) Προαιρετική συμπλήρωση 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
για χρήση στο πλαίσιο της ΔΕΚ που προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 

 

Μέρος Δ: ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Είδος Περιουσιακού Στοιχείου Αξία σε ευρώ Αριθμός 
λογαριασμού 

Είδος 
(προθεσμιακή, 
ταμ/ριου κλπ) 

Όνομα 
ιδρύματος 

Έτος 
απόκτησης 

Ελεύθερο 
Βαρών 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δ1 Καταθέσεις*       

Δ2 Αυτοκίνητο(-α) Ι.Χ       

Δ3 Ασφάλεια ζωής       

Δ4 Μετοχές/τίτλοι (1)       

Δ5 Άλλο (2)       

Δ6 Σύνολο       

(1): Διευκρινίστε 
(2): Διευκρινίστε 

 
  



 

5 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
για χρήση στο πλαίσιο της ΔΕΚ που προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 

 

Μέρος Ε: ΟΦΕΙΛΕΣ 

 Είδος οφειλής 
Ύψος 

ληξιπρόθεσμης 
οφειλής 

Ύψος άληκτου 
μέρους οφειλής 

Ημερομηνία 
Λήξης 

οφειλής 

Ύψος 
μηνιαίας 

καταβλητέας 
δόσης 

Είδος 
Εξασφάλισης 

Ελληνικό 
Δημόσιο 

      

Ασφαλιστικά 
Ταμεία 

      

Ιδιωτική 
Ασφάλιση 

      

Τράπεζες       

Λοιποί 
ιδιώτες 

      

  

O/Η υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι: 

(i)  τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτησή μου στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτήν, είναι πλήρη 

και αληθή, αναλαμβάνω δε την υποχρέωση να ενημερώνω έγκαιρα την Τράπεζα για κάθε τυχόν μεταβολή αυτών. 

(ii) παρέχω τη συγκατάθεσή μου και εξουσιοδοτώ την Τράπεζα αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και την πληρότητα των 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο και αφετέρου να αναζητήσει δεδομένα για την περιουσιακή μου κατάσταση 

και την οικονομική συμπεριφορά μου σε σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της Τειρεσίας Α.Ε.  

(iii) έχω ενημερωθεί μέσω της Γενικής Πολιτικής Προστασίας – Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (η οποία 

βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.tiresias.gr/docs/privacypolicy.pdf)  ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. και το δ.τ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στην οδό 

Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι (τηλ. 210-36-76-700), τηρεί 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). 

(iv) έχω ενημερωθεί μέσω της Δήλωσης Απορρήτου - Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, η οποία 

βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα: 

Σημειώσεις: 
1. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης του Σταδίου 1 της ΔΕΚ θα πρέπει να 

προσκομίσετε τα ως άνω δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και 
συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aegeanbalticbank.com 

2.  Στα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας που αναφέρονται τόσο στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ, 
το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τόσο στα Καταστήματα της Τράπεζας όσο και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.aegeanbalticbank.com 
αρμόδια στελέχη της Τράπεζας θα είναι στη διάθεσή σας, εφόσον χρειάζεστε καθοδήγηση ως προς την συμπλήρωση του εντύπου ή την παροχή 
οποιασδήποτε εξειδικευμένης υπηρεσίας ή διευκρίνισης. Σε κάθε περίπτωση,  για συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με τη συμπλήρωση 
του παρόντος εγγράφου, μπορείτε να αποταθείτε και στα Κέντρα - Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ) που 
έχουν συσταθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/,τηλ. επικοινωνίας: 213.212.57.30). 

http://www.tiresias.gr/docs/privacypolicy.pdf
http://www.tiresias.gr/
http://www.aegeanbalticbank.com/
http://www.aegeanbalticbank.com/
http://www.keyd.gov.gr/
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 https://www.aegeanbalticbank.com/sites/default/files/inline-files/GDPR_PRIVACY_NOTICE_ABB%20WEBSITE.pdf 

σχετικά με τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από την AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υπεύθυνος 

επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Μεγάλου Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, 151 24 Μαρούσι Αττικής), με 

ΑΦΜ 099937684, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου και τα δικαιώματά μου ως προς τα προσωπικά μου δεδομένα. 

 

 

 

 

 

Παρελήφθη  την /  /                 από την AEGEAN BALTIC BANK SA 

Η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον υποστηρικτικά έγγραφα κατά την αξιολόγηση των στοιχείων 

Υπογραφή Υπαλλήλου:    

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου (ολογράφως):    
 
 
 

 

https://www.aegeanbalticbank.com/sites/default/files/inline-files/GDPR_PRIVACY_NOTICE_ABB%20WEBSITE.pdf

