HOIST HELLAS
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
Συμπληρώνεται από Φυσικά Πρόσωπα ιδιώτες/ελεύθεροι επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις για τις
ανάγκες του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Οφειλέτης
Εγγυητής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Α1α

Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημ/ναι κ.λ.π.)1:

Α1β

Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης2:

Α1γ

Ονοματεπώνυμο:

Α1δ

ΑΔΤ/Διαβατηρίου:

Α1ε

ΑΦΜ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στοιχεία ίδιου
Α2α

Ταχυδρομική διεύθυνση κύριας κατοικίας:

Α2β

Άλλη επιθυμητή ταχυδρομική διεύθυνση (προαιρετικά):

Α2γ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Α2δ

Άλλο τηλέφωνο επικοινωνίας (προαιρετικά):

Α2ε

Ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά):

Α2στ

Επικοινωνία μέσω αντικλήτου (στην περίπτωση που επιλέγετε αυτό τον
τρόπο, συμπληρώνετε τουλάχιστον ένα από τα πεδία Α3γ έως Α3ε)

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Στοιχεία Αντικλήτου (εφόσον ορίζεται)
Α3α

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία και όνομα εκπροσώπου:

Α3β

ΑΔΤ/Διαβατηρίου:

Α3γ

ΑΦΜ

Α3δ

Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας:

1
2

Συμπληρώνεται από την εταιρεία σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας στον δανειολήπτη/εγγυητή
Συμπληρώνεται από την εταιρεία σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας στον δανειολήπτη/εγγυητή
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Α3ε

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Α3στ

Ηλεκτρονική διεύθυνση(2):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
Α4

Οικογενειακή κατάσταση:

Α5

Ημ/νια γέννησης:

Α6

Αριθμός τέκνων/οικονομικά εξαρτώμενων μελών:

Α7α

Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση (σημειώσατε ΝΑΙ αν εργάζεστε/ΟΧΙ
εάν δεν εργάζεστε/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ εάν λαμβάνεται σύνταξη)

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ3

3

Αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να εντάσσουν τον οφειλέτη στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
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HOIST HELLAS
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
Μέρος Β: Μηνιαίο εισόδημα
Συζύγου4

Ιδίου
Στοιχεία
τελευταίου
έτους

Β1

Αποδοχές από εργασία ή σύνταξη (προ
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών)5

Β2

Καθαρές αποδοχές 6

Β3

Επιδόματα από φορείς δημοσίου
τομέα / κοινωνικούς φορείς

Β4

Επιδόματα διατροφής

Εκτιμώμενες
μεταβολές

Στοιχεία
τελευταίου
έτους

Εκτιμώμενες
μεταβολές

Β5α Εισόδημα από ακίνητα χωρίς βάρη
από εμπράγματες εξασφαλίσεις
Β5β

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

Β6

Εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία
εκτός από ακίνητα (π.χ. τόκοι
καταθέσεων, μερίσματα)
Λοιπά εισοδήματα

Β

4
5
6

Σύνολο εισοδήματος

Προαιρετική συμπλήρωση
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους
Μετά φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων ή Βεβαίωση/Κάρτα Ανεργίας
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
Μέρος Γ: Ακίνητη περιουσία
Ακίνητα
(είδος/χρ
ήση:
κατοικία,
εξοχικό,
κατοικία
μισθωμέν
η,
εμπορική
χρήση

7

Αντικειμενική
αξία

Εμπορική
αξία7

Τοποθεσία
(Νομός,
οδός, δήμος)

Έκταση

Έτος
κτήσης

Τρόπος
κτήσης
(δωρεά,
κληρονομιά,
αγορά,
γονική
παροχή)

Είδος
κυριότητας

Ύπαρξη
βάρους
(προσημε
ίωση,
υποθήκη,
δέσμευση
)

Προαιρετική συμπλήρωση
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
Μέρος Δ: Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Είδος περιουσιακού
στοιχείου

Δ1

Καταθέσεις

Δ2

Αυτοκίνητο (-α) Ι.Χ.

Δ3

Ασφάλεια ζωής

Δ4

Μετοχές/τίτλοι (1)

Δ5

Άλλο (2)

Δ

Σύνολο

Αξία σε
ευρώ

Αριθμός
λογαριασμού

Είδος
Όνομα
(προθεσμια ιδρύματος
κοί,
ταμιευτηρί
ου)

Έτος
απόκτησης

Ελεύθερο
βαρών

(1): Διευκρίνιση
(2): Διευκρίνιση
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
Μέρος Ε: Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
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
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Λίστα δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίζονται από όλους τους ενεχόμενους στη δανειακή
σύμβαση (συνοφειλέτες, πρόσθετα µέλη, εγγυητές κλπ)
Παρακαλούμε συμπληρώστε με Χ τα έγγραφα με τα οποία συνοδεύετε την ‘Τυποποιημένη
Οικονομική Κατάσταση’ εφόσον είναι διαθέσιμο στην περίπτωσή σας:

Ι. ΙΔΙΩΤΕΣ
Δικαιολογητικά
Δελτίο Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της
Εφορίας
Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)
Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
μισθοδοσίας (εφόσον ισχύει στην περίπτωσή
σας)
Τελευταίο απόκομμα σύνταξης /«Αίτηση για
απονομή σύνταξης» µε υπογραφή και
σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού
φορέα, πλην του ΙΚΑ για το ποίο αρκεί το
μηχανογραφημένο αντίγραφο (εφόσον
ισχύει στην περίπτωσή σας)/ Ιατρική
Γνωμάτευση και εισηγητικό σημείωμα (σε
περίπτωση αιτήματος ανανέωσης για
συνταξιούχους λόγω αναπηρίας).
Αποδεικτικό ανεργίας (εφόσον ισχύει στην
περίπτωσή σας)
Ιατρικές γνωματεύσεις (σε περίπτωση
οφειλετών µε προβλήματα υγείας)

Διατίθεται

Δεν διατίθεται
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Λίστα δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίζονται από όλους τους ενεχόμενους στη δανειακή
σύμβαση (συνοφειλέτες, πρόσθετα µέλη, εγγυητές κλπ)
Παρακαλούμε συμπληρώστε με Χ τα έγγραφα με τα οποία συνοδεύετε την ‘Τυποποιημένη
Οικονομική Κατάσταση’ εφόσον είναι διαθέσιμο στην περίπτωσή σας:

ΙΙ. Ελεύθεροι επαγγελματίες / ατομικές επιχειρήσεις

(προσκομίζονται στοιχεία του φορέα της επιχειρήσεως και του ελεύθερου επαγγελματία)
Δικαιολογητικά
Διατίθεται
Δεν διατίθεται
Δελτίο Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας
Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων φορέα του τελευταίου οικονομικού
έτους
Taxisnet.
Ε3 - Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών
Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών του
τελευταίου οικονομικού έτους, µε υπογραφή και
σφραγίδα της εταιρίας και του παραλήπτη εφόρου ή αποδεικτικό υποβολής στο
Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
τρέχουσας Χρήσεως και αντίστοιχες
προηγούμενου έτους.
Αντίγραφο βιβλίων εσόδων-εξόδων για τις
περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται Φ.Π.Α.
Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου οικονομικού
έτους

Τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση προσκομίζονται από
όλους τους ενεχόμενους στη δανειακή σύμβαση (συνοφειλέτες, πρόσθετα μέλη, εγγυητές κ.λπ.)

8

HOIST HELLAS
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 υποβάλλοντος:___________________________________________________________
Ονοματεπώνυμο υποβάλλοντος:______________________________________________________
Για τη Hoist Hellas
Τόπος και Ημερομηνία Παραλαβής με ελλείψεις/χωρίς
ελλείψεις8:_____________________________________
Υπογραφή παραλήπτη:_______________________________________________

8

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: την Hoist Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: infogr@hoistfinance.com
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Τόπος:___________________________Ημερομηνία: ________________________________
Ο δηλών
Υπογραφή : ______________________________________________________________
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως):_______________________________________________

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ9
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
επιπλέον εγγράφων:

Τόπος/Ημερομηνία Παραλαβής
επιπλέον εγγράφων:
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Συμπληρώνεται είτε επιλεγεί η παραλαβή χωρίς ελλείψεις είτε ζητηθούν από την Hoist Hellas επιπλέον έγγραφα κατά τη πρώτη
αξιολόγηση
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HOIST HELLAS
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