ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Ν.4224/2013)

Ονοματεπώνυμο Δανειολήπτη:
Α.

Ιδιώτες

1

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο

2

Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ)

3

«Ε1-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
«Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα,

8

για πρώην μισθωτούς που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης
Ειδικά για δανειολήπτες που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό
μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή ασφαλιστικού φορέα

B.

Ατομική Επιχείρηση ή Ελεύθερος Επαγγελματίας

1

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο

2

Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ)

3

«Ε1-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Τελευταίου Οικονομικού Έτους»

4

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
8

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον

υπάρχει

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει

Για γ’ κατηγορίας βιβλία επιπρόσθετα:
9
10

Οικονομικές Καταστάσεις δύο (2) τελευταίων ετών
Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχο
προηγουμένου έτους

Σημειώσεις:

“✔”

(1)
Τα δικαιολογητικά αφορούν σε δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα που ενέχονται στις δανειακές συμβάσεις
ως πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.
(2)
Το έντυπο της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης» είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε «Ειδικό Σημείο
Επικοινωνίας».
(3)

Αντίγραφο του παρόντος εντύπου, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο παραδίδεται στον δανειολήπτη.

Η εκ μέρους σας υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών στην Εταιρεία, η οποία σας προσκάλεσε προς τούτο,
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.2103676700).
Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής κάποιου από αυτά, πρέπει να το γνωστοποιήσετε εγγράφως σε όλες τις Τράπεζες
με τις οποίες συνεργάζεσθε, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων - ημερών το αργότερο.

Υπογραφή Δανειολήπτη

Παρελήφθη
Για την doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια
και Πιστώσεις
Ημερομηνία Παραλαβής:
Σφραγίδα / Υπογραφή:
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