Παράρτημα 1Α. Αίτηση Δανείου
Ημερομηνία αίτησης:

Αριθμός Αίτησης:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΠΟΛΗ:
T.K.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.:
E-MAIL:
ΑΦΜ:
ΑΔΤ:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΟΙΚ.ΜΕΛΗ:
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΕΠΟΧΙΑΚΗ: NAI/OXI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ:
T.K.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
FAX:
E-MAIL:
ΑΦΜ:
ΗΜΕΡ. ΙΔΡΥΣΗΣ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ + ΝΕΟ):
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΙΣΤΗ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ:
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ:
ΥΨΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ:
ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ)

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ + ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

microSTARS

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

%

%

ΛΟΙΠΟΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ

%

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ/ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΦΜ
% ΣΥΜΜ/ΧΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

6. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ/ΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

%

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α.Φ.Μ.

ΕΔΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Β) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

%

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΞΙΑ

ΒΑΡΗ

7. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ)
ΠΗΓΗ

ΠΟΣΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΔΟΣΗ

ΛΗΠΤΗΣ
(ΑΤΟΜΙΚΑ ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΦΙΛΟΙΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
LEASING
ΛΟΙΠΑ
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ)
ΛΗΠΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΜΟΡΦΗ

ΟΡΙΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΛΗΞ/ΣΜΟ

ΔΟΣΗ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

(ΑΤΟΜΙΚΑ ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

9. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
ΕΝΟΧΙΚΕΣ
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ)
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σύνολο πωλήσεων)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (προ φόρων)

2016

2015

ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

2014

2017

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ + ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΑ
ΜΙΣΘΟΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
0,00 €
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΛΛΑ
ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
0,00 € ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
0,00 € ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
0,00 € ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ/ΚΟΣΤΟΥΣ
0,00 €
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ + ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
0,00 €
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ + ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
12. ΕΛΑΒΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ microSTARS από:
ΦΥΛΛΑΔΙΟ:
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ:
INTERNET:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ :
ΑΛΛΟ:

0,00 €

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟ/ΠΕΛΑΤΗ:
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ WORKSHOP:

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ:

Ο υπογεγραμμένος αιτών/ουσα δανείου δηλώνω τα παρακάτω:
• Δεν έχω οφειλές προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
• Δεν έχω καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή για αδίκημα, σχετικό με την επαγγελματική μου δραστηριότητα
• Θα αποπληρώσω το συνολικό ποσό του δανείου την ημερομηνία που αναγράφεται στην δανειακή σύμβαση
• Θα καταβάλω όλους τους συσσωρευμένους τόκους την ημερομηνία που αναγράφεται στην δανειακή σύμβαση
• Προτίθεμαι να ανταποκριθώ και να τηρήσω πλήρως όλους τους όρους της δανειακής σύμβασης
Επιπρόσθετα, δηλώνω ότι
1.Η επιχείρησή μου δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία
2.Η επιχείρησή μου δεν έχει υποστεί κυρώσεις λόγω παραβίασης Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή Διεθνούς Νομοθεσίας
3.Η επιχείρησή μου τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
Ο υπογεγραμμένος επιβεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτή την αίτηση δανείου, καθώς και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τη
συνοδεύουν είναι ακριβή και αληθή. Κατανοώ ότι παρέχοντας ψευδή ή αναληθή πληροφόρηση θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη του δανείου, γεγονός που
θα ληφθεί υπόψη και σε περίπτωση μελλοντικής αίτησης δανείου. Επίσης, κατανοώ ότι η υποβολή της αίτησης αυτής δεν εγγυάται την χορήγηση δανείου στην
επιχείρησή μου. Για τους σκοπούς που αιτούμαι το δάνειο και για κάθε μελλοντικό δάνειο που θα χορηγηθεί από την αιγίδα του microSTARS ή για να
υποστηρίξω την επέκταση ενός ήδη χορηγούμενου δανείου, εξουσιοδοτώ το microSTARS ή τους εκπροσώπους της να επιβεβαιώσουν όλες τις πληροφορίες
που περιέχονται στην αίτηση και στα έγγραφα που την συνοδεύουν, να αποκτήσουν επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της
επιχείρησής μου ή να τις παρέχω εγώ και να απαντώ σε κάθε ερώτημα αναφορικά με την πιστωτικό μου ιστορικό και τις άλλες οικονομικές σχέσεις που τυχόν
έχω με δανειστές. Επιπλέον, δηλώνω ότι γνωρίζω τα χαρακτηριστικά των δανείων που παρέχονται υπό την αιγίδα του microSTARS, αναφορικά με το επιτόκιο,
τις προμήθειες και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, που σχετίζονται με την αποπληρωμή του δανειακού ποσού και των τόκων σε τακτά χρονικά διαστήματα
και συμφωνώ να εκπληρώσω αυτούς τους όρους πριν και μετά την αίτηση δανείου μέσω του microSTARS.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Ν. 2472/1997)
Το ΚΕΠΑ (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) μέσω του microSTARS, ή τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (Εκτελούντες την Επεξεργασία) θα επεξεργάζονται τα
προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που υπογράφουν την παρούσα αίτηση (Υποκείμενα) προς το σκοπό αξιολόγησής της, εκτέλεσης της σχετικής
σύμβασης, προάσπισης των συμφερόντων του ΚΕΠΑ και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, καθώς και προώθησης/διαφήμισης σχετικών υπηρεσιών,
εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αποδέκτες των δεδομένων: 1) Για την εξυπηρέτηση διατραπεζικών συναλλαγών: η «Διατραπεζικά Συστήματα
Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε. - Αλαμάνας 2 & Πρεμετής 151 25 Μαρούσι - www.dias.com.gr). 2) Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των Υποκειμένων: οι
εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές 3) Για την προστασία της πίστης και των οικονομικών συναλλαγών: η
Τειρεσίας Α.Ε. (Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι - Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα - www.tiresias.gr). 4) Για την εκπλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας: Η Διοίκηση
και οι υπηρεσίες του ΚΕΠΑ, οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτό επιχειρήσεις καθώς και συνεργαζόμενα με αυτή νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, όπως, ενδεικτικά οι συνεργαζόμενες Τράπεζες. Τα Υποκείμενα έχουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/1997
δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, για την άσκηση των οποίων μπορούν να απευθύνονται στον συνυπογράφοντα credit office της παρούσας αίτησης.
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. 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.
Με βάση τα δεδομένα των προαναφερθέντων Αρχείων, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., έχει αναπτύξει, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, Σύστημα
Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, 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.

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. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει, σύμφωνα με το Ν.2472/1997 δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω αρχεία και δικαίωμα αντίρρησης, που
ασκούνται με αίτηση που υποβάλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Το δικαίωμα αντίρρησης στην περίπτωση των Αρχείων Αθέτησης Υποχρεώσεων και ΥποθηκώνΠροσημειώσεων αφορά στην τυχόν διόρθωση των δεδομένων που είναι καταχωρημένα σε αυτά ή την μη μετάδοση αυτών στους αποδέκτες. Στην περίπτωση
του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων το δικαίωμα αντίρρησης αφορά στην μη πρόσβαση των αποδεκτών στα δεδομένα που είναι καταχωρημένα σε αυτό, η
δε σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στην Τράπεζα η οποία τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Για την πρόσβαση στα δεδομένα των Αρχείων Αθέτησης
Υποχρεώσεων και Υποθηκών-Προσημειώσεων δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (αποφάσεις Αρχής 109/1999 και 24/2004).
Έχοντας κατά τα ανωτέρω ενημερωθεί, συναινώ ανεπιφύλακτα:
⎕ στην πρόσβαση της συνεργαζόμενης Τράπεζας στα δεδομένα μου που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων,
⎕ στην πρόσβαση της συνεργαζόμενης Τράπεζας στο Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής μου Συμπεριφοράς.
Ανάκληση της ως άνω συγκατάθεσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με έγγραφο που υποβάλλεται στην συνεργαζόμενη Τράπεζα και ισχύει για το μέλλον. Η
ανωτέρω συγκατάθεση ισχύει για κάθε εφεξής συναλλακτική σχέση μου με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη
αυτής ή την ανάκλησή της.
ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

Υπογραφή αιτούντος

Υπογραφή Credit Officer
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