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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
Συμπληρώνεται από Νομικά Πρόσωπα για τις ανάγκες της ΔΕΚ του Κώδικα Δεοντολογίας του                         

Ν. 4224/2013 
Στοιχεία Επιχειρήσεως 
1 Επωνυμία: 
2 Διακριτικός Τίτλος: 
3 Νοµική Μορφή (Ο.Ε,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κλπ): 
4 Έδρα (Δήμος): 
5 Διεύθυνση: 
6 ΤΚ: 
7 ΑΦΜ: 
8 Δ.Ο.Υ.: 
9 Κατηγορία Βιβλίων:  
10 
 

Κλάδος Οικονοµικης ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆): α) Κύριας:  
β) ∆ευτερεύουσας: 

11 α) Επιχείρηση σε λειτουργία: ΝΑΙ:                     ΟΧΙ (παρακαλώ διευκρινίστε στο στοιχείο 11 (β):  
β)  

12 Μέλος Ομίλου Εταιρειών: ΝΑΙ:                           ΟΧΙ: 
13 Επωνυμία Ομίλου: 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συµµετοχές της Επιχείρησης ή των φορέων ή των εγγυητών) 
14 Αναφέρατε Επωνυµία/ες, Α.Φ.Μ. , Ποσοστό/ά  Συμμετοχής Επιχείρησης/εων: 

α) 
 
β) 
 
γ) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
15 Αριθµός Σύμβασης: 
16 Ηµεροµηνία Υπογραφής: 
17 Πρόσθετες Πράξεις: 
18 Τράπεζα Προέλευσης: 
19 Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΩΝ 
20 Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία: 
21 Α.Φ.Μ.: 
22 ∆ιεύθυνση Κατοικίας/Έδρα Επιχειρήσεως: 
23 Ηµ/νία Γέννησης/ Ιδρύσεως: 
24 Νομική Μορφή (εάν ο εγγυητής είναι νομικό πρόσωπο): 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 
25 Ηµεροµηνία Ιδρύσεως: 
26 Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού:    Μόνιµο:                                     Εποχικό: 
27 Άδεια Λετουργίας / Άδεια Εγκατάστασης:   ΝΑΙ:                                             ΟΧΙ: 
28 Υπαρξη Φορολογικής Ενηµερότητας:           ΝΑΙ:                                              ΟΧΙ: 
29 Υπαρξη Ασφαλιστικής Ενηµερότητας:          ΝΑΙ:                                              ΟΧΙ: 
30 Ακίνητο Επιχείρησης Ιδιόκτητο:                    ΝΑΙ:                                               ΟΧΙ: 
31 Επενδυτικά Προγράµµατα σε εξέλιξη  

(ενισχυόµενα ή αυτοχρηµατοδοτούµενα)  ΝΑΙ:                                               ΟΧΙ: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 Στοιχεία ίδιας επιχείρησης/Νόμιμος εκπρόσωπος/Διαχειριστής 
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32 Ταχυδροµική διεύθυνση (δήμος, οδός, αριθμός, ΤΚ): 
33 ‘Αλλη επιθυμητή διεύθυνση: 
34 Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου: 
35 Αριθµός Σταθερού Τηλεφώνου: 
36 Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου (προαιρετικά): 
37 Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (e-mail)(προαιρετικά): 
 Στοιχεία Αντικλήτου 
38 Επικοινωνία μέσω αντικλήτου:   ΝΑΙ:                                   ΟΧΙ: 
39 Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 
40 Ταχυδροµική διεύθυνση (δήμος, οδός, αριθμός, ΤΚ): 
41 Αριθµός Σταθερού Τηλεφώνου: 
42 Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου (προαιρετικά): 
43 Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (e-mail)(προαιρετικά): 
44 Στοιχεία Πληρεξουσίου(προαιρετικά):  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α/Α Δικαιολογητικά Διατίθεται  Δεν διατίθεται/Σχόλια 
45 Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων 

χρήσεων με αντίστοιχα προσαρτήματα και τις 
εκθέσεις ελέγχου ορκωτών ελεγκτών (εφόσον 
υπάρχουν) και τις αντίστοιχες εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
 

 

46 Πρόσφατο ισοζύγιο τριτοβάθμιας ανάλυσης και 
αντίστοιχο περυσινής περιόδου  Ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων 
χρήσεων (εφόσον υπάρχουν) 

  

47 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των τριών 
τελευταίων χρήσεων (εφόσον υπάρχουν) 

  

48 Ανάλυση οφειλών σε άλλες Τράπεζες / 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ως συνημμένο 
υπόδειγμα)  

  

49 Χρήσεις που έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές 
αρχές και πληροφορίες για τα αποτελέσματα του 
ελέγχου 

  

50 Φορολογική ενημερότητα ή, εφόσον δεν υπάρχει, 
Βεβαίωση Οφειλών  

  

51 Ασφαλιστική ενημερότητα ή, εφόσον δεν υπάρχει, 
Βεβαίωση Οφειλών 

  

52 Εφόσον οι οφειλές προς Δ.Ο.Υ. ή /και Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή οι 
ανωτέρω περιγραφόμενες ενημερότητες υπόκεινται 
σε παρακράτηση, να προσκομισθούν οι αιτήσεις και 
οι αποφάσεις ρυθμίσεων 

  

53 Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9, δήλωση 
ακίνητης περιουσίας με βάση ΕΝΦΙΑ, εκκαθαριστικό 
ΕΝΦΙΑ, αρχικές δηλώσεις και δηλώσεις τυχόν 
μεταβολών) ή οι αντίστοιχες Δηλώσεις Ενιαίου 
Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) ή Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας (Φ.Α.Π.)  

  

54 Αντίγραφο δήλωσης Ε2 της τελευταίας οικονομικής 
χρήσης (εφόσον υφίσταται) 

  

55 Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ή σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της εταιρείας ή του Ομίλου 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α/Α Δικαιολογητικά Διατίθεται  Δεν διατίθεται/Σχόλια 
56 Αντίγραφα των δηλώσεων Ε2 (εφόσον υφίστανται), 

Ε3 και Ε5 των 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων   
  

57 Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ της τρέχουσας χρήσης και 
αντίστοιχες περιοδικές και εκκαθαριστική της 
προηγούμενης χρήσης 

  

58 Ανάλυση οφειλών σε άλλες Τράπεζες / 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ως συνημμένο 
υπόδειγμα) 

  

59 Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (αφορά στις 
περιπτώσεις δανειοληπτών που ασκούν αγροτική 
δραστηριότητα) Ασφαλιστική ενημερότητα ή, εφόσον 
δεν υπάρχει, Βεβαίωση Οφειλών   

  

60 Φορολογική ενημερότητα ή, εφόσον δεν υπάρχει, 
Βεβαίωση Οφειλών 

  

61 Ασφαλιστική ενημερότητα ή, εφόσον δεν υπάρχει, 
Βεβαίωση Οφειλών 

  

62 Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η 
ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης) 

  

63 Εφόσον οι οφειλές προς Δ.Ο.Υ. ή /και Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή οι 
ανωτέρω περιγραφόμενες ενημερότητες υπόκεινται 
σε παρακράτηση, να προσκομισθούν οι αιτήσεις και 
οι αποφάσεις ρυθμίσεων   

  

64 Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9, δήλωση 
ακίνητης περιουσίας με βάση ΕΝΦΙΑ, εκκαθαριστικό 
ΕΝΦΙΑ, αρχικές δηλώσεις και δηλώσεις τυχόν 
μεταβολών) ή οι αντίστοιχες Δηλώσεις Ενιαίου 
Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) ή Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 

  

65 Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ή σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της εταιρείας ή του Ομίλου (ή 
πρόταση πελάτη για τον τρόπο 
διευθέτησης/ομαλοποίησης του τραπεζικού 
δανεισμού) 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 Διευκρινίσεις και καθοδήγηση για την ορθή συμπλήρωση της Τ.Ο.Κ. μπορούν να αναζητηθούν 

και μέσω των Ειδικών Σημείων Επικοινωνίας: 
 Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας: 2106842776 
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας: 

CodeofConduct@hoistfinance.com 
 Στα γραφεία της Hoist Hellas: Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι Αττικής, ΤΚ 15233 

 Η παρούσα Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά θα 
πρέπει να προσκομισθούν εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
πρώτης υποχρεωτικής γραπτής ειδοποίησης του Σταδίου 1 της ΔΕΚ. 

 
 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και 

συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
 
 Η προτεινόμενη λύση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης θα σας γνωστοποιηθεί εντός 4 μηνών 

από την παραλαβή του Τυποποιημένου Εντύπου Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης και 
των λοιπών απαιτούμενων οικονομκών πληροφοριών ή τυχόν πρόσθετων εγγράφων που 
δύναται να ζητήσει κατά την έναρξη της αξιολόγησης. 

 
 Η αξιολόγηση των στοιχείων που προσκομίσθηκαν και περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο θα 

ξεκινήσει υπό την επιφύλαξη της προσκόμισης το αργότερο εντός 15 εργασίμων ημερών από την 
παραλαβή της παρούσας και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών ως προβλέπονται 
ανωτέρω. Η εταιρεία δύναται να ζητήσει επιπλέον υποστηρικτικά έγγραφα κατά την έναρξη της 
αξιολόγησης. 

 
 Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΔΕΚ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας η Hoist Hellas 

τηρεί πλήρες αρχείο των οικονομικών και λοιπών στοιχείων που τίθενται υπόψη της για την 
αξιολόγησή σας και την υποβολή κατάλληλης πρότασης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των 
οφειλών σας, 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 τους συνεργασίας ή για όσο 
χρόνο απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 

 

Τόπος/Ημερομηνία Υποβολής:______________________________                                                   

 

 

Υπογραφή/Σφραγίδα υποβάλλοντος:___________________________________                                                              
Ονοματεπώνυμο υποβάλλοντος:_______________________________________          
 

Για τη Hoist Hellas 

Τόπος και Ημερομηνία Παραλαβής με ελλείψεις/χωρίς 
ελλείψεις1:_____________________________________ 

Υπογραφή παραλήπτη:_______________________________________________ 

                                                             
1 Διαγράφεται αναλόγως. Αν επιλεγεί η παραλαβή με ελλείψεις συμπληρώνεται ο πίνακας ‘ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ’ 
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Ονοματεπώνυμο Παραλήπτη:__________________________________________ 

Ο υπογράφων με την παρούσα δηλώνω ότι: 

 Επιθυμώ να ενταχθώ στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 
4224/2013  

 Όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν την οικονομική μου 
κατάσταση και τη συναλλακτική μου συμπεριφορά είναι αληθή και πλήρη και αποδέχομαι την 
εξακρίβωσή τους από την Hoist Hellas.  

 Αναλαμβάνω να ενημερώνω την Hoist Hellas για τυχόν μεταβολή των δηλωμένων στην παρούσα 
στοιχείων εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που έλαβε χώρα ή περιήλθε σε γνώση 
μου αυτή η μεταβολή  

 Συναινώ ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά μου δεδομένα (εφόσον ο υπογράφων ενεργεί για 
τους σκοπούς της παρούσας για τον ίδιο)(περιλαμβανομένων και των τυχόν ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων) συμπεριληφθούν στο αρχείο προσωπικών δεδομένων που τηρεί η 
εταιρεία και αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 2472/97, όπως αυτός 
εκάστοτε ισχύει. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η πιστωτική αξιολόγηση για την εξεύρεση της 
πλέον κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών του υποκειμένου 
στο πλαίσιο της ΔΕΚ του Κώδικα Δεοντολογίας, η εκτέλεση των συναλλακτικών σχέσεων, καθώς 
και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας ως υπεύθυνης επεξεργασίας σύμφωνα με το 
Ν. 2472/97, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 

 Εφόσον δε σημειώνεται η κατωτέρω αρνητική επιλογή, συναινώ στον έλεγχο της οικονομικής 
κατάστασης της επιχείρησης από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο 
από την Hoist Hellas και στην επιδίωξη κοινού σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών της 
επιχείρησης σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων πιστωτών. 
□ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ _____________________________  

 Κάθε έγγραφη ειδοποίηση που προβλεπεται στο πλαίσιο της ΔΕΚ, αυτή δύναται να διενεργείται 
και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω 
δηλώσει στο στοιχείο (37) ή/και (43) ανωτέρω. 

 Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο παρόν 
έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Hoist Hellas στο μέλλον είναι 
αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση των οικονομικών του δεδομένων για τους σκοπούς του 
Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 

 Συναινώ στην ανάθεση από τη Hoist Hellas  σε τρίτα νομικά πρόσωπα της ενημέρωσής μου για 
τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές (σύμφωνα με τον Ν. 3758/2009, όπως ισχύει) γνωστοποιώντας 
στα πρόσωπα αυτά προσωπικά στοιχεία μου απαιτούνται για το σκοπό αυτό.  

 Ότι μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, έχω δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 και ότι κάθε σχετικό αίτημά 
μου πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως προς: 
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Τόπος/Ημερομηνία: ________________________________ 
Ο δηλών 
 
 
Σφραγίδα επιχείρησης & Υπογραφή : __________________________________________ 
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως):_______________________________________________ 
 
 
 
 
                                                                                      
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ2  
Ζητήθηκαν επιπλέον τα εξής υποστηρικτικά έγγραφα: 
Α)  
Β) 
Γ) 
Δ) 
 
 
Παρελήφθησαν από τα ως άνω ζητηθέντα τα εξής: 
Α)  
Β) 
Γ) 
Δ) 
 
 
 
 

 

 

 
Τόπος/Ημερομηνία Υποβολής                                                      Τόπος/Ημερομηνία Παραλαβής 
επιπλέον εγγράφων:                                                                       επιπλέον εγγράφων: 
 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Συμπληρώνεται είτε επιλεγεί η παραλαβή χωρίς ελλείψεις είτε ζητηθούν από την Hoist Hellas επιπλέον έγγραφα κατά τη πρώτη 
αξιολόγηση 
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Ανάλυση Οφειλών σε Τράπεζες 
Τράπεζα Εταιρεία 

Διαχείρισης 
Απαιτήσεων 
(εφόσον 
ισχύει) 

Συνολικό 
Υπόλοιπο 

Ληξιπρόθεσμο 
Υπόλοιπο  

Κατηγορία 
Δανείου 

Εξασφαλίσεις Ακάλυπτο 
Υπόλοιπο 

Επιτόκιο 

        
        
        
        
        
        
 


