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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
Υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα. Η συμπλήρωση των πεδίων που είναι σκιασμένα αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην τράπεζα. Παρά 
ταύτα ρητά διευκρινίζεται ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει στην τράπεζα και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει την οικονομική του κατάσταση ή/και τις 
οικονομικές του δυνατότητες 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
για χρήση στο πλαίσιο της ∆.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 όπως ισχύει σήμερα 

ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Ιδιότητα:  

 ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΤΗΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

Α1α Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λ.π.)(1) 

Α1β Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης (1) 

Α1γ Ονοματεπώνυμο:       

Α1δ Α.Δ.Τ./ ∆ιαβατηρίου:       

Α1ε Α.Φ.Μ.:       

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΥ 

Α2α Ταχυδρομική διεύθυνση κύριας κατοικίας:       

Α2β Άλλη επιθυμητή ταχυδρομική διεύθυνση:       

Α2γ Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας:       

Α2δ Άλλος Αριθμός Τηλεφώνου Eπικοινωνίας:       

Α2ε Προσωπική Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση:       

Α2στ 
Επικοινωνία μέσω αντικλήτου (στην περίπτωση που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο, 
(συμπληρώνετε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία Α3γ έως Α3ε) 

ΝΑΙ  ΌΧΙ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ (εφόσον ορίζεται) 

Α3α Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία και όνομα εκπροσώπου:       

Α3β Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου:       

 ΑΦΜ:       

Α3γ Ταχυδρομική διεύθυνση Eπικοινωνίας:       

Α3δ Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας:       

Α3ε Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση:       

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

Α4 Οικογενειακή κατάσταση:       

Α5 Ημερομηνία Γέννησης:       

Α6 
Αριθμός τέκνων/ οικονομικά εξαρτώμενων μελών (θα συμπληρώνεται ο αριθμός των ατόμων που αναφέρονται στον Πίνακα 9 της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 (“ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ”)΅      

Α7α 
Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση (σημειώσατε ΝΑΙ αν εργάζεστε / ΟΧΙ εάν δεν 
εργάζεστε / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, εάν λαμβάνετε σύνταξη)  

ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  

Α7β Κλάδος / επιχείρηση / ειδικότητα απασχόλησης (π.χ. εκπαιδευτικός, πολιτικός μηχανικός, ξεναγός, διοικητικός υπάλληλος στον κλάδο τηλεπικοινωνίων) 

Α7γ Σχέση εργασίας (Μισθωτός / αυτοαπασχολούμενος κ.ο.κ.):       

Α7δ Έτη / μήνες στην τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση:       

Α7ε Προηγούμενη απασχόληση (εφόσον δεν εργάζεστε):       
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (Aναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ζητήματα που μπορεί να εντάσσουν τον ∆ανειολήπτη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες)  

      

 
Τόπος υπογραφής: Ημερομηνία υπογραφής: 

 
Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο: 

(1): Συμπληρώνεται από ίδρυμα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας στον δανειολήπτη / εγγυητή 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
για χρήση στο πλαίσιο της ∆.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 όπως ισχύει σήμερα  

Μέρος Β: ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
Εκτός από τα πεδία Β2 και ΛΟΙΠΑ Εισοδήματα, τα υπόλοιπα συμπληρώνονται μόνο εάν διαφοροποιούνται από το Ε1 

  Ιδίου  Συζύγου  

  Στοιχεία τελευταίου έτους Εκτιμώμενες Μεταβολές Στοιχεία τελευταίου έτους Εκτιμώμενες Μεταβολές 

B1 Αποδοχές από εργασία ή σύνταξη (προ φόρων, ασφαλιστικών εισφορών)      

B2 Καθαρές Αποδοχές (μετά τους φόρους και τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία)     

B3 ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ από φορείς δημοσίου τομέα / κοινωνικούς φορείς     

B4 Επιδόματα ∆ιατροφής     

B5α Εισόδημα από Ακίνητα χωρίς βάρη από εμπράγματες εξασφαλίσεις      

B5β Εισόδημα από ακίνητα με βάρη από εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. έχει εγγραφεί προσημείωση από ίδρυμα)     

B6 Εισόδημα από Περιουσιακά Στοιχεία εκτός από Ακίνητα (π.χ. τόκοι καταθέσεων, μερίσματα)     

 
ΛΟΙΠΑ Εισοδήματα 
Στο σημείο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί συνολική απεικόνιση των Β3 & Β4 & Β5 & Β6 

    

B Σύνολο Εισοδήματος     
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
για χρήση στο πλαίσιο της ∆.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 όπως ισχύει σήμερα  

Μέρος Γ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Ακίνητα (Είδος / χρήση: κατοικία, 
εξοχικό, Κατοικία μισθωμένη, 
εμπορική χρήση) 

Αντικειμενική 
αξία(€) 

Εμπορική αξία (€) Τοποθεσία 
(Νομός, ∆ήμος, Οδός) 

Έκταση 
(μ2) 

Έτος 
κτήσης 

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

Είδος κυριότητας 
Ύπαρξη βάρους 
(προσημείωση, υποθήκη, 
δέσμευση) 

-                                          - 

-                                          - 

-                                          - 

-                                          - 

-                                          - 

-                                          - 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
για χρήση στο πλαίσιο της ∆.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 όπως ισχύει σήμερα  

ΜΕΡΟΣ ∆: ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Είδος Περιουσιακού Στοιχείου Αξία σε Ευρώ Αριθμός τίτλου 
Είδος 
(προθεσμιακή, ταμ/ριου κ.λπ) 

Όνομα ιδρύματος 
ΕΤΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

Ελεύθερο Βαρών 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

∆1 Καταθέσεις                              ΝΑΙ  ΟΧΙ  

∆2 Αυτοκίνητο(-α) Ι.Χ.                              ΝΑΙ  ΟΧΙ  

∆3 Ασφάλεια ζωής                              ΝΑΙ  ΟΧΙ  

∆4 Μετοχές/τίτλοι (Παρακαλώ διευκρινίστε)                              ΝΑΙ  ΟΧΙ  

∆5 Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε)                              ΝΑΙ  ΟΧΙ  

∆ Σύνολο             
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) 
για χρήση στο πλαίσιο της ∆.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 όπως ισχύει σήμερα  

ΜΕΡΟΣ Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ 

 
Είδος οφειλής Ύψος ληξιπρόθεσμης οφειλής Ύψος άληκτου μέρους οφειλής Ημερομηνία Λήξης οφειλής Ύψος μηνιαίας καταβλητέας δόσης Είδος εξασφάλισης 

Ελληνικό ∆ημόσιο       
                        

      

Ασφαλιστικά Ταμεία       
                        

      

Ιδιωτική Ασφάλιση       
                        

      

Τράπεζες       
                        

      

Λοιποί Ιδιώτες       
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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, εντός της προβλεπόμενης στον ορισμό του «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη» προθεσμίας. Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα δηλώσει εγγράφως στην Τράπεζα κάθε τυχόν μεταβολή 
των οικονομικών του δεδομένων, το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών 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 όπως ισχύει σήμερα. 

• 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 και πάντως για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή τους. 

• Ο υπογράφων παρέχει την συναίνεσή του και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα Ηπείρου, στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικονομικών του δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας 
του Ν. 4224/2013, όπως ισχύει σήμερα, 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/οικονομικής 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 € 5 εκατ., ή έως του ποσού που εκάστοτε ορίζεται, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, και δεδομένα για την υποβολή αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού ή αιτήσεων δικαστικής 
ρύθμισης οφειλών. Να αναζητήσει τη βαθμολόγηση από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. της συναλλακτικής του συμπεριφοράς στο Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, το οποίο, βάσει 
συγκεκριμένων στατιστικών μοντέλων ανάλυσης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς, υπολογίζει και παρέχει στους αποδέκτες (Τράπεζες) βαθμολόγηση (score), που αντιστοιχεί σε 
συγκεκριμένη πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η ακριβέστερη εκτίμηση των πιστωτικών 
κινδύνων και συνεπώς η μείωση των επισφαλειών. 

• 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. 

• 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. 

• Παρέχεται η δυνατότητα καθοδήγησης για τη συμπλήρωση της ως άνω Τ.Ο.Κ. μέσω του ειδικού σημείου επικοινωνίας στο Κατάστημα που μέχρι σήμερα κάνετε τις συναλλαγές σας . 
• Σε περίπτωση που το επιθυμείτε και εφόσον κρίνετε αναγκαίο, μπορείτε να αναζητήσετε συμβουλευτική, νομική ή οικονομική υποστήριξη κρατικού φορέα ή τρίτου της δικής σας επιλογής. 
 

Τόπος υπογραφής:     ,  

Ηµεροµηνία υπογραφής:       

Ηµεροµηνία Παραλαβής:       

Ονοματεπώνυμο: 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
στο πλαίσιο συμπλήρωσης της ΤΟΚ του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 όπως ισχύει σήμερα 

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

1 Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατηρίου  

2 Ε1, Ε2 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (τελευταίου οικονομικού έτους)   

3 Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (τελευταίου οικονομικού έτους)  

4 Εκτυπώσεις Taxisnet και ΕΦΚΑ με ανάλυση οφειλών και δοσολόγια των υφιστάμενων ρυθμίσεων  

5 
Κατ’ ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας (για μισθωτούς) ή Τελευταίο απόκομμα 
σύνταξης (για συνταξιούχους) 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

6 Αποδεικτικό ανεργίας (για ανέργους)  

7 

Αίτηση για απονομή σύνταξης, με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα (για οφειλέτες που 

έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης) 
Σημείωση: Ειδικά για οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο 
χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα 

 

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

8 Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατηρίου  

9 
Ε1, Ε2 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορέα (τελευταίου οικονομικού 
έτους) 

 

10 Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (του τελευταίου οικονομικού έτους)  

11 Εκτυπώσεις Taxisnet και ΕΦΚΑ με ανάλυση οφειλών και δοσολόγια των υφιστάμενων ρυθμίσεων  

12 Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους  

13 Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους  

14 
Ε3 - Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών τριών (3) τελευταίων χρήσεων, με 
υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας και του παραλήπτη-εφόρου ή αποδεικτικό υποβολής στο Taxisnet 

 

15 Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (αφορά τις περιπτώσεις δανειοληπτών που ασκούν αγροτική δραστηριότητα)  

16 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας  

17 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

Σημειώσεις: 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να προσκομίζονται: 
✓ από όλους τους ενεχόμενους στη δανειακή σύμβαση (συνοφειλέτες, εγγυητές κ.λπ.) και  
✓ μαζί με τη συμπληρωμένη Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (ΤΟΚ) 

 

Παρά ταύτα, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίζει στην Τράπεζα και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο που είτε αποδεικνύει τυχόν 
πρόσθετα στοιχεία που αυτός επικαλείται, είτε θεωρείται από την Τράπεζα απαραίτητο για την αξιολόγηση των οικονομικών δυνατοτήτων 
του. 
 
Στοιχεία Υποβολής: 
 

Τόπος:       Σφραγίδα Επιχείρησης 
Ημερομηνία:,        
Ονοματεπώνυμο (Ολογράφως): Υπογραφή 

 
Στοιχεία Παραλαβής από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 
 

Παρελήφθη χωρίς ελλείψεις       Παρελήφθη με ελλείψεις 
Ημερομηνία:,       Ημερομηνία:,       
Η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον υποστηρικτικά 
έγγραφα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση των στοιχείων που προσκομίστηκαν και 
περιλαμβάνεται στο παρόν έντυπο θα ξεκινήσει υπό την 

επιφύλαξη της προσκόμισης το αργότερο εντός       

ημερών από την παραλαβή της παρούσας και των λοιπών 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ως προβλέπονται 
ανωτέρω. 
 
Η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον υποστηρικτικά 
έγγραφα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 
Υπογραφή 

 
Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο (Ολογράφως): Ονοματεπώνυμο (Ολογράφως): 

 

http://www.epirusbank.com/GDPR

