∆ικαιολογητικά και έγγραφα που οφείλουν να προσκοµίζουν οι ιδιώτες και οι ατοµικές
επιχειρήσεις/ελεύθεροι επαγγελµατίες στο πλαίσιο συµπλήρωσης της ΤΥ.Κ.Ο.Π.
* Τα κατωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να προσκοµίζονται:
• από όλους τους ενεχόµενους στη δανειακή σύµβαση (συνοφειλέτες, πρόσθετα µέλη, εγγυητές κλπ) και
• κατ’ ελάχιστο µαζί µε τη συµπληρωµένη Τυποποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Πληροφόρησης
(ΤΥ.Κ.Ο.Π.). 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.
Ι. Ιδιώτες
∆ελτίο Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου
Ε1 - ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (του τελευταίου οικονοµικού έτους)
Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (του τελευταίου οικονοµικού έτους)
Βεβαίωση ρύθµισης οφειλόµενων φόρων (αν η ενηµερότητα δόθηκε λόγω ρύθµισης)
Κατ’ ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα µισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο
απόκοµµα σύνταξης
6. Ειδικά:
- Σε περίπτωση ανέργων, προσκοµίζεται αποδεικτικό ανεργίας
- Σε περίπτωση οφειλετών µε προβλήµατα υγείας, προσκοµίζονται οι αναγκαίες, κατά περίπτωση, ιατρικές
γνωµατεύσεις
- Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, προσκοµίζεται η «Αίτηση για απονοµή σύνταξης» µε
υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για όσους έχουν υποβάλει αίτηση
συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό µηχανογραφηµένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του
ασφαλιστικού φορέα
- Σε περίπτωση συνταξιούχου υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), προσκοµίζεται «Ιατρική Γνωµάτευση» και
εισηγητικό σηµείωµα
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ΙΙ. Ελεύθεροι επαγγελµατίες / ατοµικές επιχειρήσεις (προσκοµίζονται στοιχεία του φορέα της επιχείρησης και του
ελεύθερου επαγγελµατία)
1. Ε3 - Μηχανογραφικό ∆ελτίο Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών τριών (3) τελευταίων
χρήσεων, µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και του παραλήπτη - εφόρου ή αποδεικτικό υποβολής
στο Taxisnet
2. ∆ιαθέσιµες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες προηγούµενου έτους
καθώς και Εκκαθαριστική ∆ήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονοµικού έτους
3. Ε1 - ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων φορέα (του τελευταίου οικονοµικού έτους)
4. Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (του τελευταίου οικονοµικού έτους)
5. ∆ελτίο Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου
6. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας
7. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
8. Βεβαίωση ρύθµισης οφειλόµενων φόρων (αν η ενηµερότητα δόθηκε λόγω ρύθµισης)
* Σας ενηµερώνουµε ότι η εκ µέρους σας υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών στην
τράπεζα συνεπάγεται αυτοδίκαια την προς αυτήν παροχή της συγκατάθεσής σας και της εξουσιοδότησης
αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα αυτών και αφετέρου να αναζητήσει δεδοµένα για την
περιουσιακή σας κατάσταση και την οικονοµική συµπεριφορά σας σε σχετικά αρχεία, περιλαµβανοµένων
των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr - τηλ. 210 367 6700)
Σε οποιαδήποτε περίπτωση µεταβολής κάποιου από αυτά, πρέπει να το γνωστοποιήσετε εγγράφως σε
όλες τις τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεσθε, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών το αργότερο.

