
 

 

  

 
 

 

 

 
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 Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ.). 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 

1. Δελτίο Ταυτότητας/ Διαβατηρίου 

2. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας. 

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

4. Κατ’ ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο 

απόκομμα σύνταξης 

5. 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.  

 

 

ΙΙ. Ελεύθεροι επαγγελματίες / ατομικές επιχειρήσεις  

(προσκομίζονται στοιχεία του φορέα της επιχειρήσεως και του ελεύθερου επαγγελματία) 

1. Δελτίο Ταυτότητας/ Διαβατηρίου 

2. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας. 

3. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορέα του τελευταίου οικονομικού έτους 

4. Ε3 - Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών του τελευταίου            

οικονομικού έτους, µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και του παραλήπτη - εφόρου ή αποδεικτικό             

υποβολής στο Taxisnet. 

5. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχουσας Χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους.  

6. Αντίγραφο βιβλίων εσόδων-εξόδων για τις περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται Φ.Π.Α. 

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

 

Δικαιολογητικά και έγγραφα που οφείλουν να προσκομίζουν οι ιδιώτες και οι ατομικές 

επιχειρήσεις/ελεύθεροι επαγγελματίες στο πλαίσιο συμπλήρωσης της Τ.Ο.Κ. 


