
 

 

  

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Εξουσιοδοτώ τον/την: 

Όνομα ……………………….………………… Επώνυμο ………………………………..…….  

Πατρώνυμο ……………………….……..……    Μητρώνυμο …..………………………..…. 

Οδός ………………………………………. Αριθμ…………. Περιοχή …………………………..………………………… 

Τηλέφωνα επικοινωνίας……………………………………………………….., e-mail …………………………………… 

ΑΔΤ (αριθμός, έτος έκδοσης, εκδούσα αρχή)…………………………………......, ΑΦΜ …………………………...…  

ΔΟΥ……………….…….. 

όπως, σε σχέση  με την/τις με αριθμό ……………………………………………..…………………….……………….. 

δανειακή/ές σύμβαση/συμβάσεις, που είχα συνάψει με την Τράπεζα Eurobank Ergasias AE (στο εξής η «Τράπεζα»), οι 
απαιτήσεις από την/τις οποία/οποίες έχουν ανατεθεί προς διαχείρισή στην Εταιρεία doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ( εφεξής η «Εταιρεία»), ενεργώντας, αντ΄ εμού  και για λογαριασμό μου:  

α) να ενημερώνεται με κάθε μέσο, προφορικώς ή γραπτώς, από την Εταιρεία, καθώς και από τις συνεργαζόμενες με αυτή 

εταιρείες (Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών του Ν.3758/2009, δικηγόροι κ.α) για την εξέλιξη και την κατάσταση των οφειλών 
μου από τις ως άνω συμβάσεις 

β) να ζητά και να λαμβάνει βεβαιώσεις οφειλών, αντίγραφα της/των ανωτέρω σύμβασης/συμβάσεων, καθώς και κάθε 

έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τις οφειλές από αυτήν/αυτές, να υποβάλλει και να υπογράφει αίτηση ρύθμισης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών μου από την/τις ως άνω συμβάσεις, προσκομίζοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο δικαιολογητικό 
έγγραφο και να ζητά και να λαμβάνει από την Εταιρεία ενημέρωση για την πορεία και έκβαση της υποβληθείσας ως άνω 
αιτήσεως  

γ) να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν αυτή 

δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και να υπογράφει κάθε σχετική απόδειξη παραλαβής εγγράφου. 

 



  

Ο ως άνω Πληρεξούσιος έχει ενημερωθεί για την παρούσα εντολή στην Εταιρεία καθώς και για το ενδεχόμενο της διαβίβασης 
των προσωπικών του στοιχείων από την Εταιρεία στις συνεργαζόμενες με αυτή, εταιρείες (Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών 
του Ν.3758/2009, δικηγόροι κ.α) 

 

Η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της. 

 
 

Ημερομηνία:      ……….20.… 
 

Ο – Η Δηλ. 
(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   


