
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΜΗ  ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΣΕΛΙ∆Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

1 από 1 Ε-ΕΚ 02-10 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ . ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ / ΗΜ.: Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Τηλ: 210 3676 700                                   http://www.tiresias.gr 
Fax: 210 6106 547                                   e-mail: tiresias@tiresias.gr 
Σηµείωση:  Η  άσκηση  των  δικαιωµάτων  των  πολιτών γίνεται  
µε ασφάλεια  και  χωρίς  κόστος  (δωρεάν).  

1.4 / 01.08.19 

 

 

Προς την 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΑΕ 
Αλαµάνας  1   
151 25   Μαρούσι 
 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛ.  ΜΗΤΡΩΟΥ   ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 

                               
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ.:  ΤΑΧ.ΚΩ∆:  ΠΟΛΗ:  ΝΟΜΟΣ:  

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ.:  ΤΑΧ.ΚΩ∆:  ΠΟΛΗ:  ΝΟΜΟΣ:  
 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:   ΟΝΟΜΑ:  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  
 

Ο∆ΟΣ: 
 

ΑΡΙΘ.: 
 

ΤΑΧ.ΚΩ∆: 
 

ΠΟΛΗ: 
 

ΝΟΜΟΣ: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ∆ΕΛΤΙΟΥ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

                               
 
 
 

Παρακαλώ όπως, βάσει των στοιχείων που παραθέτω µε την παρούσα, προβείτε στην: (σηµειώστε µία (1) ή 
περισσότερες  επιλογές) 

 ΑΡΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΑΥ) και ΥΠΟΘΗΚΩΝ – 
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΣΥΠ) που, τυχόν, είναι καταχωρηµένα και αφορούν στην άνω εταιρία που εκπροσωπώ, 
προς τα πιστωτικά-χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και φορείς του ∆ηµοσίου και την οποία είχαµε αιτηθεί µε 
προηγούµενη αίτηση. Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ότι µετά την ικανοποίηση του παρόντος αιτήµατος, η 
Τειρεσίας ΑΕ θα προβεί σε εκ νέου µετάδοση των τυχόν δεδοµένων του αρχείου ΣΑΥ-ΣΥΠ που αφορούν στην 
ανωτέρω  εταιρία. 

 

 ΑΡΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΣΧ) που, τυχόν, είναι 
καταχωρηµένα και αφορούν στην άνω εταιρία που εκπροσωπώ, προς τα πιστωτικά - χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και 
φορείς του ∆ηµοσίου και  την οποία είχαµε αιτηθεί µε προηγούµενη αίτηση. Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ότι 
µετά την ικανοποίηση του παρόντος αιτήµατος, η Τειρεσίας ΑΕ θα προβεί σε εκ νέου µετάδοση των τυχόν 
δεδοµένων του αρχείου ΣΣΧ που αφορούν στην ανωτέρω εταιρία. 

 

 ΑΡΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (ΤΣΕΚ) που, τυχόν, είναι 
καταχωρηµένα και αφορούν στην άνω εταιρία που εκπροσωπώ, προς τις Επιχειρήσεις και  την οποία είχαµε 
αιτηθεί µε προηγούµενη αίτηση. Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ότι µετά την ικανοποίηση του παρόντος αιτήµατος, 
η Τειρεσίας ΑΕ θα προβεί σε εκ νέου µετάδοση των τυχόν δεδοµένων του αρχείου ΤΣΕΚ που αφορούν στην 
ανωτέρω εταιρία. 

 

 ΑΡΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (BEHAVIOR SCORE) 
που αφορά στην εταιρία που εκπροσωπώ, προς τα πιστωτικά-χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και την οποία είχαµε 
αιτηθεί µε προηγούµενη αίτηση. Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ότι µετά την ικανοποίηση του παρόντος αιτήµατος, 
η Τειρεσίας ΑΕ θα άρει την ένδειξη «∆εν επιθυµεί τη µετάδοση της βαθµολόγησης πιστοληπτικής του 
συµπεριφοράς» και θα επιτρέπει τον υπολογισµό. 

 

 ΑΡΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.  
 

Βεβαιώ υπευθύνως την ακρίβεια των ανωτέρω 
(Απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του 
εκπροσώπου από Αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, εφόσον 
η αποστολή της αίτησης γίνεται ταχυδροµικά, 
καθώς και συνυποβολή /προσκόµιση πρόσφατου 
πιστοποιητικού εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ) 
 

Ο / Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
 
 

 
 
 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Επιστρεφόµενες/ µη αναζητηθείσες συστηµένες επιστολές της εταιρίας προς τους πολίτες, τηρούνται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για τρεις (3) µήνες 
από την επιστροφή τους. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει µόνον αντίγραφο. 


