
HOIST HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 
 

Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο:______________
_____________________________________
_______________  

 

Έδρα/Διεύθυνση:_______________________
__________ 

 

Α.Φ.Μ.________________________________ 

 

Τηλέφωνο  

Επικοινωνίας-Σταθερό: 
_____________________________________  

 

Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας-Κινητό: 
_____________________________________ 

 

Ονοματεπώνυμο  
Νομίμου Εκπροσώπου/Πληρεξουσίου 
(εφόσον ισχύει): 
_____________________________________
_____________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΚ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 4224/2013 

Προς την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της 
εταιρείας HOIST HELLAS: 

Ο/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η, 
_____________________________________,  
υποβάλλω προς την Hoist Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π 
ένσταση κατά της κατηγοριοποιησής μου ως 
«Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη», σε συνέχεια 
της έγγραφης ενημερωσής μου από την Hoist 
Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π . Η ένσταση υποβάλλεται 
για τους ακόλουθους λόγους : 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Προς απόδειξη των ως άνω ισχυρισμών μου, 
προσκομίζω επισυναπτόμενα τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά ή και λοιπά έγγραφα:  

1____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4.____________________________________ 

 

 



HOIST HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. 

 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 Είδος Χορήγησης Αριθμός Σύμβασης/Λογαριασμού Ιδιότητα Αιτούντος 

(Οφειλέτης/Συνοφειλέτης/Εγγυητής) 
1    
2    
3    
4    
5    
 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 
1. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της εταιρίας 
όλα τα πρόσθετα έγγραφα ή και τα δικαιολογητικά που τυχόν μου ζητηθούν από αυτήν, για την 
εξέταση των παραπάνω ισχυρισμών μου, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων 
ημερών από την ημέρα που θα μου ζητηθούν και αποδέχομαι ότι, η διαδικασία εξέτασης της 
παρούσας ένστασης θα ολοκληρωθεί μόνον με την προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών.  
 
2. Δηλώνω ότι θα γνωστοποιήσω στην εταιρία οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας μου 
ή/και στα στοιχεία της οικονομικής και περιουσιακής μου καταστάσεως εντός δεκαπέντε (15) 
εργασίμων ημερών, το αργότερο, από την ως άνω μεταβολή. 
 
3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρω στο παρόν, καθώς και τα αποδεικτικά που 
επισυνάπτω για την εξέταση της ενστάσεώς μου από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της 
εταιρίας είναι ορθά, πλήρη και ακριβή. 
 
 

Στοιχεία υποβολής ένστασης δανειολήπτη  

Τόπος:______________________________  Ημερομηνία:_________________________ 

 

Υπογραφή (νομίμου εκπροσώπου & Σφραγίδα): ___________________________________ 

 

Στοιχεία παραλαβής ένστασης  

Τόπος:______________________________    Ημερομηνία:_________________________ 

 

Για την Hoist Hellas 
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως):________________________________________________  
 


