
Α1α Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)

Α1β Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης

A1γ Ονοματεπώνυμο

Α1δ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Α1ε ΑΦΜ

A2α Ταχυδρομική διεύθυνση κύριας κατοικίας  

A2β Άλλη επιθυμητή ταχυδρομική διεύθυνση  

A2γ Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου Οικίας  

A2δ Αριθμός Προσωπικού Κινητού Τηλεφώνου  

A2ε Προσωπική Ηλεκτρονική Διεύθυνση  

A2στ Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου Εργασίας
(εφόσον δεν υφίσταται νομικό/συμβατικό εμπόδιο)

 

A2ζ Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Εργασίας
(εφόσον δεν υφίσταται νομικό/συμβατικό εμπόδιο)

 

A2η Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εργασίας
(εφόσον δεν υφίσταται νομικό/συμβατικό εμπόδιο)

 

A2θ
Επικοινωνία μέσω εκπροσώπου ή αντικλήτου
(στην περίπτωση που επιλέγετε ΝΑΙ, συμπληρώνετε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία Α3γ 
έως Α3ε)

 ΝΑΙ   
 

ΌΧΙ 





 ΝΑΙ 
 

ΌΧΙ 





A3α Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία (σε περίπτωση που εκπρόσωπος/αντίκλητος ορίζεται νομικό 
πρόσωπο/επιχείρηση)

A3β Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

ΑΦΜ

A3γ Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας  

A3δ Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας  

A3ε Ηλεκτρονική Διεύθυνση  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Α4 Οικογενειακή κατάσταση

Α5 Ημερομηνία Γέννησης

Α6 Αριθμός τέκνων/οικονομικά εξαρτώμενων μελών

Α7α Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση (σημειώσατε ΝΑΙ αν εργάζεστε/ΟΧΙ εάν δεν εργάζεστε)

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)

Α8

Α9

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
(αναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ζητήματα, που μπορεί να εντάσσουν τον οφειλέτη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ (εφόσον ορίζεται)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.

που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ως ισχύει

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τόπος υπογραφής :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Ημερομηνία υπογραφής :

Υπογραφή :

Ονοματεπώνυμο :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Κατάστημα:

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΕΙΣΘΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Κ. ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ N.4224/2013:

ΤΡΟΠΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(επιλέξτε τουλάχιστον δύο τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον Κώδικα Δεοντολογίας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

Πρόσωπο 2Πρόσωπο 1

Η συμπλήρωση των πεδίων που είναι σκιασμένα είναι προαιρετική. Διευκρινίζεται ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα κάθε άλλο στοιχείο που επηρεάζει την 
οικονομική του κατάσταση και τις δυνατότητες αποπληρωμής των οφειλών του. Για τη συμπλήρωση της Τ.Ο.Κ. μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα Ειδικά Σημεία 
Επικοινωνίας της Τράπεζας ή στους Φορείς παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης, που αναγράφονται στο Φυλλάδιο και στον ιστότοπο της Τράπεζας.



ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(στοιχεία τελευταίου έτους) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(στοιχεία τελευταίου έτους) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

B1 

B2

Β3

B4

B5α

Β5β

B6

B7 Άλλα Εισοδήματα (σε μηνιαία βάση)

B8

συζύγου

Καθαρές Αποδοχές
(μετά τους φόρους εισοδήματος, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.)

Εισόδημα από Ακίνητα χωρίς βάρη από εμπράγματες εξασφαλίσεις

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

Σύνολο Εισοδήματος (σε μηνιαία βάση)

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ από φορείς δημοσίου τομέα/κοινωνικούς φορείς (σε μηνιαία βάση)

Επίδομα Διατροφής 

ΛΟΙΠΑ Εισοδήματα (σε μηνιαία βάση)

ίδιου

Υπογραφή :

Ονοματεπώνυμο :

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.

που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ως ισχύει

Μέρος B: ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τόπος υπογραφής : Κατάστημα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ημερομηνία υπογραφής :

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε μηνιαία βάση)

Ονοματεπώνυμο 
(σημειώστε ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ 1 Ή ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ 2 Ή ΕΓΓΥΗΤΗΣ σύμφωνα με Μέρος Α')

Μικτές Αποδοχές από εργασία ή καταβολή συντάξεων
(προ φόρων, ασφαλιστικών εισφορών "που κρατούνται στην πηγή" κ.λ.π.) 

Εισόδημα από Περιουσιακά Στοιχεία εκτός από Ακίνητα (π.χ. τόκοι καταθέσεων)



 
α/α

Ακίνητα 
(Είδος / Χρήση: 
κατοικία, εξοχικό, 
εμπορική χρήση, 

κατοικία μισθωμένη)

Τοποθεσία
(Νομός, Δήμος, Οδός)

Έκταση
(σε τ.μ.) Έτος κτήσης

Τρόπος 
κτήσης
(δωρεά, 

κληρονομιά, 
αγορά, γονική 
παροχή)

Είδος 
κυριότητας 
(π.χ. ψιλή 
κυριότητα 
κ.λ.π.)

Ποσοστό 
ιδιοκτησίας

%

Αντικειμενική 
Αξία 

(σε ευρώ) 

Εκτιμώμενη 
εμπορική Αξία 

(σε ευρώ) 

Ύπαρξη βάρους
(προσημείωση, 

υποθήκη, δέσμευση)

Ποσό βάρους επί 
ιδιοκτησίας
(σε ευρώ)

Ημερομηνία 
εγγραφής βάρους

Όνομα ιδρύματος 
που έχει εγγράψει 

βάρος

Σειρά 
προσημείωσης

Μηνιαίο Εισόδημα 
από Ενοίκιο
(σε ευρώ)

Σύνολο φόρων και 
τελών σε μηνιαία βάση

(σε ευρώ)

Άλλες χρήσιμες 
λεπτομέρειες

Γ1    

Γ2    

Γ3   

Γ4    

Γ5

Γ6

Γ7

Γ8

Γ9

Γ10

Μέρος Γ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.

που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ως ισχύει



 Είδος Περιουσιακού Στοιχείου
Αξία/

εκτιμώμενη αξία
(σε ευρώ)

Αριθμός 
λογαριασμού

Είδος 
(προθεσμιακή, 
ταμιευτηρίου, 

κλπ)

Όνομα ιδρύματος Έτος απόκτησης Ελεύθερο Βαρών 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Άλλες χρήσιμες 
λεπτομέρειες

Δ1 Αποταμιεύσεις/Καταθέσεις    

Δ2 Αυτοκίνητο(α) Ι.Χ.    

Δ3 Ασφάλεια ζωής  

Δ4 Μετοχές/τίτλοι (παρακαλώ διευκρινίστε πιο κάτω)    

Δ4(α) Μετοχή/τίτλος:  

Δ4(β) Μετοχή/τίτλος:  

Δ4(γ) Μετοχή/τίτλος:  

Δ5 Άλλες Επενδύσεις    

Δ6 Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)    

Δ7 Σύνολο 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.

που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ως ισχύει

Μέρος Δ: ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



 Είδος οφειλής
Ύψος 

ληξιπρόθεσμης 
οφειλής

Ύψος άληκτου 
μέρους οφειλής

Ημερομηνία λήξης 
οφειλής

Ύψος μηνιαίας 
καταβλητέας δόσης

Είδος 
εξασφάλισης

Άλλες χρήσιμες 
λεπτομέρειες

Ε1 Ελληνικό Δημόσιο    

Ε2 Ασφαλιστικά ταμεία    

Ε3 Ιδιωτική ασφάλιση  

Ε4 Τράπεζες    

Ε4α Πιστωτικό ίδρυμα:  

Ε4β Πιστωτικό ίδρυμα:  

Ε4β Πιστωτικό ίδρυμα:  

Ε5 Λοιποί ιδιώτες    

Ε6 Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)    

Ε7 Σύνολο 

Ημερομηνία υπογραφής :

Υπογραφή : Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο:

Τόπος υπογραφής : Κατάστημα:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.

που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ως ισχύει

Μέρος Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Δηλώσεις - Συναινέσεις - Γνωστοποιήσεις: 
Ο υπογράφων δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν στην οικονομική του κατάσταση και τη συναλλακτική του συμπεριφορά είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη και ότι γνωρίζει ότι η 
υποχρέωση συμπλήρωσης του παρόντος έχει τεθεί εντός της προβλεπόμενης  στον ορισμό του "συνεργάσιμου δανειολήπτη" προθεσμίας. 
Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα δηλώσει εγγράφως στην Τράπεζα κάθε τυχόν μεταβολή των οικονομικών του δεδομένων, εντός της προβλεπόμενης στον ορισμό του "συνεργάσιμου δανειολήπτη" προθεσμίας, από τη μεταβολή αυτή.
Επίσης, δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο μέλλον είναι αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση 
των οικονομικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 και, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, συναινεί ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία συμπεριληφθούν στο αρχείο προσωπικών 
δεδομένων που τηρεί η Τράπεζα και αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 2472/97, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, προς το σκοπό της εκπλήρωσης, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και παρακολούθησης των 
συναλλακτικών του σχέσεων με την Τράπεζα.
Επιτρέπει στην Τράπεζα να επεξεργάζεται τα δεδομένα που απορρέουν από το παρόν έντυπο και τα υποβαλλόμενα με αυτό δικαιολογητικά κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο για την αξιολόγηση της οικονομικής του συμπεριφοράς και 
ιδίως στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη κανονική εξυπηρέτηση των οφειλών του.
Ο υπογράφων παρέχει την συναίνεσή του και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα, στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικονομικών του δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 όπως ισχύει, αφενός να 
εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων και αφετέρου να αναζητήσει αλλά και να αντλήσει πρόσθετες πληροφορίες για τα νομίμως καταχωρημένα δεδομένα της συναλλακτικής/οικονομι-κής του συμπεριφοράς, 
από τα αρχεία του διατραπεζικού συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και ιδίως από το διατραπεζικό Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων και στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια και 
πιστώσεις προς φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως € 1 εκατ., ή έως του ποσού που εκάστοτε ορίζεται, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, και δεδομένα για την υποβολή αιτήσεων εξωδικαστικού 
συμβιβασμού ή αιτήσεων δικαστικής ρύθμισης οφειλών (άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 4 του Ν. 3869/2010 αντίστοιχα).
Επίσης, δηλώνει ότι ενημερώθηκε για το δικαίωμα της Τράπεζας να αντλεί πληροφορίες από το Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για την αθέτηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, 
με σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών και ειδικότερα τον έλεγχο της φερεγγυότητας των προσώπων στα οποία τα δεδομένα αφορούν.
Αναφορικά με τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων έλαβε γνώση ότι η Τράπεζα δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για: 
α) εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση για λογαριασμό της την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο, β) επιχειρήσεις/Εταιρίες συνδεδεμένες προς αυτήν κατά την έννοια του 
άρθρου 42ε παρ. 5 του Ν. 2190/20, γ) τα Αρχεία 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, δ) 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 της Τράπεζας σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης από τα υποκείμενα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με την σύμβαση, που θα συναφθεί δυνάμει της παρούσας (όπως: διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, εταιρείες ενημέρωσης 
οφειλετών). Ειδικά, σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής από τις συμβάσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση που συνήφθησαν με την Τράπεζα, η Τράπεζα δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3758/2009, να 
ανακοινώσει τα προσωπικά δεδομένα του Οφειλέτη/Εγγυητή 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 του Οφειλέτη/Εγγυητή και διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής της ληξιπρόθεσμης οφειλής.
Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στοχεύει στην πιστωτική αξιολόγηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τα υποκείμενα, καθώς και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., που εδρεύει στα Χανιά (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 28-32), νόμιμα εκπροσωπούμενης.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθεί καθοδήγηση για τη συμπλήρωση του παρόντος μέσω του "Ειδικού σημείου επικοινωνίας" που διαθέτει το ίδρυμα στο δίκτυο των καταστημάτων της. Για συμβουλευτική 
υποστήριξη υπάρχει δυνατότητα να απευθυνθεί ο οφειλέτης σε εξουσιοδοτημένους κρατικούς ή άλλους φορείς.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΔΕΚ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας η Τράπεζα θα τηρεί πλήρες αρχείο των οικονομικών και λοιπών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της για την αξιολόγηση του υπογράφοντος με σκοπό την 
υποβολή κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών του 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.
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και προβολής αντιρρήσεων για τον τρόπο επεξεργασίας αυτών. 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. Για όλα τα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. γίνεται περιοδική ενημέρωση του κοινού διά 
του τύπου και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στη διεύθυνση http://www.tiresias.gr.
Η συγκατάθεση του υποκειμένου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση προς την Τράπεζα.
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