ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ιδιότητα: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ☐ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ☐
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Α1α

Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λπ..) (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 (email) (2)

Α2στ

Επικοινωνία μέσω αντίκλητου
(στην περίπτωση που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνετε τουλάχιστον και
ένα από τα παρακάτω πεδία Α3γ έως Α3ε)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ (εφόσον ορίζεται)
Α3α

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία και όνομα εκπροσώπου

Α3β

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Α3γ

ΑΦΜ

Α3δ

Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας

Α3ε

Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας

Α3στ

Ηλεκτρονική διεύθυνση (2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Α4

Οικογενειακή κατάσταση

Α5

Ημερομηνία γέννησης

Α6

Αριθμός τέκνων/οικονομικά εξαρτώμενων μελών

Α7α

Α7β

Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση (σημειώσατε ΝΑΙ αν εργάζεστε/
ΟΧΙ εάν δεν εργάζεστε /ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, εάν λαμβάνετε σύνταξη)
Κλάδος/επιχείρηση-επωνυμία εργοδότη/ειδικότητα απασχόλησης
(π.χ. ατομική επιχείρηση εμπορίας τροφίμων/παροχής διαφημιστικών
υπηρεσιών/ πολιτικός μηχανικός, διοικητικό στέλεχος ή προσωπικό)

Α7γ

Σχέση εργασίας (Μισθωτός/αυτοαπασχολούμενος κ.ο.κ.)

Α7δ

Έτη/μήνες στην τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση

Α7ε

Προηγούμενη απασχόληση (εφόσον δεν εργάζεστε)

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ☐

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΡΟΦΟΡΗΣΗ (3)

(1): Συμπληρώνεται από την Εταιρεία σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας από τον προμηθευτή/εγγυητή
(2): Προαιρετική συμπλήρωση
(3): Αναφέρατε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ζητήματα που μπορεί να σάς εντάσσουν σε κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες (λ.χ. μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), πάσχοντες από παθολογικά/ψυχολογικά
προβλήματα, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς,
πλημμυροπαθείς κλπ.)
Τόπος υπογραφής:
Ημερομηνία υπογραφής:
Ονοματεπώνυμο:
Υπογραφή: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013
ΜΕΡΟΣ Β: ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΙΔΙΟΥ
Στοιχεία
Τελευταίου
Έτους
Β1
Β2
Β3
Β4
Β5α

Β5β

Β6

Αποδοχές από εργασία ή σύνταξη
(προ φόρων, ασφαλιστικών εισφορών)
Καθαρές αποδοχές
(μετά τους φόρους και εισφορές σε
ασφαλιστικά ταμεία)
Επιδόματα από φορείς δημοσίου
τομέα/ κοινωνικούς φορείς
Επιδόματα διατροφής
Εισόδημα από ακίνητα χωρίς βάρη από
εμπράγματες εξασφαλίσεις
Εισόδημα από ακίνητα με βάρη από
εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. έχει
εγγραφεί προσημείωση από την
Εταιρεία)
Εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία
εκτός από ακίνητα (π.χ. τόκοι
καταθέσεων, μερίσματα)
Λοιπά Εισοδήματα

Β

Σύνολο Εισοδήματος

(2): Προαιρετική συμπλήρωση

Εκτιμώμενες
Μεταβολές

ΣΥΖΥΓΟΥ (2)
Στοιχεία
Τελευταίου
Έτους

Εκτιμώμενες
Μεταβολές

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013
ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ακίνητα (Είδος/
χρήση: κατοικία,
εξοχικό, κατοικία
μισθωμένη,
εμπορική χρήση)

Αντικειμενική
Αξία

(1): Προαιρετική συμπλήρωση

Εμπορική
Αξία (1)

Τόπος
(Νομός, Δήμος,
Οδός)

Έκταση

Έτος Κτήσης

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

Είδος
Κυριότητας

Ύπαρξη βάρους
(προσημείωση,
υποθήκη,
δέσμευση)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013
ΜΕΡΟΣ Δ: ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Είδος Περιουσιακού
Στοιχείου
Δ1

Καταθέσεις

Δ2

Αυτοκίνητο(α) Ι.Χ

Δ3

Ασφάλεια ζωής

Δ4

Μετοχές/τίτλοι (1)

Δ5

Άλλο (2)

Δ

Σύνολο

(1): Διευκρινίστε
(2): Διευκρινίστε

Αξία σε Ευρώ

Αριθμός
Λογαριασμού

Είδος (προθεσμιακή,
ταμ/ριου κλπ)

Όνομα ιδρύματος

Έτος
Απόκτησης

Ελεύθερο Βαρών
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013
ΜΕΡΟΣ Ε: ΟΦΕΙΛΕΣ
Είδος Οφειλής
Ελληνικό Δημόσιο
Ασφαλιστικά
Ταμεία
Ιδιωτική
Ασφάλεια
Τράπεζες
Λοιποί Ιδιώτες

Ύψος
Ληξιπρόθεσμης
Οφειλής

Ύψος Άληκτου
Μέρους Οφειλής

Ημερομηνία Λήξης
Οφειλής

Ύψος Μηνιαίας
Καταβλητέας
Δόσης

Είδος Εξασφάλισης

Α.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Ν. 4224/2013)
Α.
1
2
3
4

Ατομική Επιχείρηση ή Ελεύθερος Επαγγελματίας
Δελτίο Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ)
“E1-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Τελευταίου Οικονομικού Έτους»
Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3)
τριών τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του Taxisnet.
5
Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας Χρήσης και αντίστοιχες προηγούμενου
έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους.
6
«ΕΝ.Φ.Ι.Α» εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
7
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον
υπάρχει
8
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον
υπάρχει
Για γ’ κατηγορίας βιβλία επιπρόσθετα:
9
Οικονομικές Καταστάσεις δύο (2) τελευταίων ετών
10 Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχο
προηγούμενου έτους

“ ”

Β.
1
2
3

“ ”

Ιδιώτες
Δελτίο Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ)
“E1-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Τελευταίου Οικονομικού Έτους» μαζί με εκκαθαριστικό
σημείωμα
4
«ΕΝ.Φ.Ι.Α» εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
5
Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει
6
Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας ή απόκομμα σύνταξης (κατ’ ελάχιστον)
Ειδικές Περιπτώσεις:
7
Αποδεικτικό Ανεργίας, για ανέργους
8
«Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα,
για πρώην μισθωτούς που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Ειδικά για τα φυσικά
πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό
μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή ασφαλιστικού φορέα.
9
Ιατρικές γνωματεύσεις για πάσχοντες από προβλήματα υγείας και ΑΜΕΑ
Σημειώσεις:

(1) Τα δικαιολογητικά αφορούν φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα τους ως Προμηθευτών ή Εγγυητών σε σύμβαση.
(2) Το έντυπο της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης» είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της
Εταιρείας: www.flexfin.eu
(3) Αντίγραφο του παρόντος εντύπου, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο παραδίδεται στο πελάτη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013
Η Flexfin ως υπεύθυνη επεξεργασίας και σύμφωνα με την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που εφαρμόζει, σάς ενημερώνει με το
παρόν το ότι όλα τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση της στο πλαίσιο της μεταξύ σας συναλλακτικής σχέσης, όσα περιλαμβάνονται στο έντυπο της ΤΟΚ
και όσα θα περιέλθουν νόμιμα σε γνώση της στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ειδικών κατηγοριών εφόσον γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία από
εσάς ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την πιστωτική αξιολόγηση για την εξεύρεση της
πλέον κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών μου, την ομαλή εκτέλεση και λειτουργία των συναλλακτικών μου σχέσεων με την
Εταιρεία, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Flexfin ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 και τον εφαρμοστικό νόμο
Ν. 4624/2019 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων: H Eταιρεία δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για: α) εταιρείες
προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση για λογαριασμό της, τής επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο, β) το
διατραπεζικό αρχείο της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» με σκοπό την προστασία της πίστης, την εξυγίανση των συναλλαγών και τον περιορισμό της απάτης, καθώς και την
διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας των υποκειμένων, γ) διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση και ε)
διαβίβαση, που επιβάλλεται για την εκτέλεση της σύμβασης, ή για την είσπραξη των απαιτήσεων μας (όπως: διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους και
δικαστικούς επιμελητές, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών). Ειδικά, σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής σας, η Flexfin έχει το δικαίωμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3758/2009, να ανακοινώσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον προαναφερόμενο νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει και είναι εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο όπως ο νόμος ορίζει, με σκοπό την περαιτέρω
ενημέρωση σας και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Αναλυτικές πληροφορίες
σχετικά με τις πηγές των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα αρχεία της Τειρεσίας, τους αποδέκτες τους, τον χρόνο τήρησης των καταχωρούμενων δεδομένων
ανά αρχείο ή συνολικά καθώς και για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, σάς παρέχονται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπευθύνου επεξεργασίας) μέσω της
ιστοσελίδας της http://www.tiresias.gr).
Τήρηση Αρχείου: Η Flexfin θα τηρεί πλήρες αρχείο με όλα τα στοιχεία που έχει λάβει στο πλαίσιο της παρούσας για τουλάχιστον έξι (6) έτη μετά τη λήξη της
μεταξύ μας. Στο αρχείο αυτό θα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν είτε την επιδίωξη λύσης, είτε τους λόγους που εμπόδισαν την επιδίωξη
λύσης, σύμφωνα με την Δ.Ε.Κ.
Σχετικά με τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στο έντυπο «Η Πολιτική της Flexfin για την Επεξεργασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο επικαιροποιημένο βρίσκεται πάντοτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
https://gr.flexfin.eu/assets/docs/el/Privacy_Policy.pdf.
Την Τ.Ο.Κ. συμπληρωμένη θα πρέπει να μάς υποβάλλετε εντός 15 εργασίμων ημερών από την παραλαβή της έγγραφης Ειδοποίησης, συνοδευόμενη από
συμπληρωματικά έγγραφα τεκμηρίωσης.

Για τυχόν συμβουλευτική συνδρομή σε σχέση με τη ΔΕΚ μπορείτε να απευθυνθείτε στους παρακάτω φορείς Συμβουλευτικής Συνδρομής. Παραπέμπουμε για
περισσότερες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Προμηθευτές με Οικονομικές Δυσχέρειες καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.flexfin.eu
Όπου στην ΔΕΚ του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται έγγραφη ειδοποίηση, αυτή μπορεί να διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην
παραπάνω δηλωθείσα από εσάς ηλεκτρονική διεύθυνση.
Πρότασή μας σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών σας θα λάβετε το αργότερο εντός προθεσμίας 2 μηνών από την παραλαβή της συμπληρωμένης ΤΟΚ και των
λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Ο/Η υπογράφων/ούσα την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν στην οικονομική μου
κατάσταση και τη συναλλακτική μου συμπεριφορά είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη. Παράλληλα, δεσμεύομαι ότι θα δηλώνω εγγράφως στην Flexfin κάθε
τυχόν μεταβολή των οικονομικών μου δεδομένων, το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από το χρόνο της μεταβολής.
Παρέχω με την παρούσα την συναίνεσή μου και σάς εξουσιοδοτώ όπως, στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, εξακριβώσετε και επαληθεύσετε την ακρίβεια και πληρότητα των παραπάνω στοιχείων με κάθε
νόμιμο τρόπο.
Επιβεβαιώνω με την παρούσα ότι ενημερώθηκα ότι η Flexfin έχει έννομο συμφέρον για πρόσβαση στα τηρούμενα από την Τειρεσίας Α.Ε. διατραπεζικά αρχεία
με σκοπό την αξιολόγηση της προστασία της πίστης, την εξυγίανση των συναλλαγών και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας μου.
Δηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση της επεξεργασίας των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα από τη Flexfin σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα και
όσα ορίζονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Παρελήφθη ηλεκτρονικά με το περιεχόμενο που επισημαίνεται ανωτέρω την …… /…. /……
Τόπος.............................. Ημερομηνία ...../...../......

Για την FLEXFIN MAE

Ο Υποβάλλων-Δηλών/Η Υποβάλλουσα-Δηλούσα
Υπογραφή: _____________________________
Υπογραφή.................................................
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως)

Ονοματεπώνυμο:

Η Flexfin ενδέχεται να σάς ζητήσει επιπλέον υποστηρικτικά έγγραφα για την αξιολόγηση της
οικονομικής σας κατάστασης. Σημειώνεται ότι η 4μηνη προθεσμία υποβολής από μέρους μας
πρότασης εκκινεί από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας ή από την ημερομηνία
προσκόμισης των τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων.

