Κατάσταση Προσωπικών & Οικονομικών Στοιχείων1 (ΚΠΟΣ)
Μέρος 1 - Προσωπικά2 στοιχεία:
ΑΙΤΗΤΗΣ 1

ΑΙΤΗΤΗΣ 2

ΑΙΤΗΤΗΣ 3

Επίθετο
Όνομα
Αριθμός
Ταυτότητας
Eπίπεδο Μόρφωσης
Ημερομηνία
Γεννήσεως
Οικογενειακή
κατάσταση
Όνομα συζύγου και
αρ. ταυτότητας
Επάγγελμα και
εργοδότης συζύγου
Επίπεδο Μόρφωσης
συζύγου

Διεύθυνση κατοικίας

Ταχ. Κώδικας
Διεύθυνση
αλληλογραφίας
(αν διαφέρει από την
διεύθυνση κατοικίας)

Τηλέφωνο:

οικίας
εργασίας
κινητό

e-mail

Μέρος 2- Παιδιά και άλλα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη
Όνομα

Αρ. ταυτότητας

Ημερ. Γέννησης

Απασχόληση

Μηνιαίο
Εισόδημα

1

Για την πληρέστερη συμπλήρωση της κατάστασης παρακαλείστε όπως μελετήσετε τον σχετικό επεξηγηματικό οδηγό στο τέλος του
Εντύπου αυτού.
2
Στη περίπτωση αναδόμηση δανείου με προσθήκη και νέων χρεοφειλετών να δίδονται τα στοιχεία των προσώπων που θα αναλάβουν
το δάνειο.

Μονογραφές:

Αιτητής 1

Αιτητής 2

Αιτητής 3
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Μέρος 3- Οικονομικά στοιχεία:
ΑΙΤΗΤΗΣ 1

ΑΙΤΗΤΗΣ 2

ΑΙΤΗΤΗΣ 3

ΣΥΝΟΛΟ €

Επάγγελμα
Ειδικότητα
Εργοδότης/
Αυτοεργαζόμενος
Ημερ. έναρξης
παρούσας
εργασίας
Μηνιαίος
Μικτός
μισθός €
13ος +14ος μισθός €

Μηνιαίος
καθαρός
μισθός €
Μηνιαία
Κοινωνικά
επιδόματα €
Μηνιαίο
Επίδομα
διατροφής €
Μηνιαίο
εισόδημα από
ακίνητα €
Μηνιαίο
εισόδημα από άλλες
πηγές & είδος
€

Σύνολο καθαρών
εισοδημάτων €

Μέρος 4 - Μηνιαία έξοδα Νοικοκυριού (εκτίμηση)
Κατηγορία εξόδων
Φετινή
Χρονιά
20……

Επόμενη
χρονιά
20.......

Μεθεπόμενη
χρονιά
20……

Έξοδα κοινής Ωφελείας €
(Ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες κλπ)
Έξοδα συντήρησης οικογένειας €
(Διατροφή, ένδυση, υπόδηση)
Μεταφορικά Έξοδα € (Έξοδα αυτοκινήτου,
καύσιμα, ασφάλεια, άδεια κλπ)
Εκπαίδευση μαθητών €
(Δίδακτρα/φροντιστήρια μαθητών)
Εκπαίδευση φοιτητών €
(Δίδακτρα, διαμονή κλπ έξοδα φοιτητών
στην έκταση που δεν καλύπτονται από
δανεισμό).
Ιατρικά έξοδα €
(Ασφάλεια υγείας κλπ έξοδα)
Ασφάλειες ζωής (ασφάλιστρα) €
Διάφορα άλλα έξοδα €
…………………………………………….
…………………………………………….

Σύνολο Μηνιαίων Εξόδων

Μονογραφές:

Αιτητής 1

Αιτητής 2

Αιτητής 3
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Μέρος 5- Δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις (π.χ. όρια τρεχουμένων και πιστωτικές
κάρτες) από άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα
Αρ. Δανείου/Τρεχ./
Πιστ. Κάρτας
Πιστωτικό
Ίδρυμα

ΣΥΝΟΛΟ €

Σκοπός
Δανείου/Πιστωτικής
Διευκόλυνσης
Ημερομηνία
σύναψης
Ποσό
Δανείου/ Πιστ.
Διευκόλυνσης €
Σημερινό
Υπόλοιπο €
Μηνιαία
δόση €
Ημερομηνία
λήξης
Καθυστερήσεις €
Οφειλέτες
Εξασφάλιση με
υποθήκη

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Περιγραφή
εξασφάλισης
Αξία
υποθηκευμένου
ακινήτου
€

Μέρος 6 - Ακίνητη Ιδιοκτησία

Περιγραφή

Μονογραφές:

Τοποθεσία

Αριθμός
τίτλου

Αιτητής 1

Ιδιοκτήτες

Αιτητής 2

Υποθήκη/
Επιβάρυνση
Υ/Ε

Αιτητής 3

Αριθμός
δανείου

Όνομα
πιστωτικού
ιδρύματος

Ετήσιο
εισόδημα
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Μέρος 7 - Κινητή Περιουσία
Είδος
Καταθέσεις

Αξία €

Δεσμευμένο/
Ελεύθερο

Πιστωτικό Ίδρυμα
Δέσμευσης

Ιδιοκτήτης

Περιγραφή

Αυτοκίνητα
Ασφάλειες
ζωής (σημερινή
αξία εξαγοράς )

Άλλες
Επενδύσεις

Μέρος 8
Με την παρούσα:
1.

Δίνω/ουμε τη ρητή μου/μας συγκατάθεση για την επεξεργασία από τον Οργανισμό των προσωπικών μου/μας δεδομένων
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόμου).

2.

Δηλώνω/ουμε ότι δεν είμαι/είμαστε καταχωρημένος/η/οι στο ΚΑΠ ούτε πτωχεύσας/ντες και ούτε έχει καταχωρηθεί σε
δικαστήριο αίτηση για πτώχευση μου/μας.

3.

Δηλώνω/ουμε ότι δεν έχει ποτέ εκδοθεί ή εκκρεμεί εναντίον μου/μας οποιοδήποτε δικαστικό ένταλμα, διάταγμα ή αγωγή
αναφορικά με τις οικονομικές μου/μας υποχρεώσεις ως πρωτοφειλέτης/τες ή εγγυητής/τες.

4.

Εξουσιοδοτώ/ούμε τον Οργανισμό όπως επικοινωνεί μαζί μου/μας με το προσφορότερο τρόπο κάνοντας χρήση των
στοιχείων επικοινωνίας που έχω/ουμε δηλώσει στη παρούσα κατάσταση.

5.

Δηλώνω/ουμε υπεύθυνα πως τα στοιχεία και οι πληροφορίες που δίνω/ουμε στην παρούσα αίτηση είναι ορθά και πλήρη
μέχρι σήμερα και αναλαμβάνω/ουμε να σας ενημερώσω/ουμε γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή ,με δική μου/μας
ευθύνη .

6.

Εξουσιοδοτώ/ούμε τον Οργανισμό, εφόσον κρίνει αναγκαίο, να προβεί/προβαίνει
εξασφαλίζει το δάνειο και το κόστος της να χρεώνεται στο δάνειο μου /μας.

ΑΙΤΗΤΗΣ 1

ΑΙΤΗΤΗΣ 2

σε εκτίμηση της υποθήκης που

ΑΙΤΗΤΗΣ 3

Όνομα
Υπογραφή

Ημερομηνία

Μονογραφές:

Αιτητής 1

Αιτητής 2

Αιτητής 3
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Οδηγός Συμπλήρωσης της Κατάστασης Προσωπικών οικονομικών Στοιχείων
Σκοπός των στοιχείων και τεκμηρίων είναι η καλύτερη αξιολόγηση της οικονομικής σας κατάστασης με σκοπό
την επεξεργασία της καλύτερης δυνατής βιώσιμης λύσης, Ρύθμισης του δανείου, με βάση την πραγματική
οικονομική κατάσταση σας.
Μέρος 1 - Προσωπικά στοιχεία
Τα προσωπικά σας στοιχεία χρειάζονται για να διορθωθούν/συμπληρωθούν τα στοιχεία που διατηρούμε στα
αρχεία μας για έγκαιρη και αποτελεσματική πληροφόρηση /ενημέρωση σας για θέματα που σας αφορούν.
Μέρος 2- Παιδιά κλπ εξαρτώμενα
Αναγράφετε τα στοιχεία των παιδιών και άλλων προσώπων που εξαρτώνται πλήρως από την δική σας
οικονομική στήριξη ή ζουν κάτω από την ίδια στέγη μαζί σας. Στην περίπτωση άλλων προσώπων να δίνεται
και η συγγένεια σας με τα πρόσωπα αυτά.
«Απασχόληση» αναγράφετε την παρούσα απασχόληση του παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου π.χ. μαθητής,
στρατιώτης, φοιτητής, συνταξιούχος, επάγγελμα που ασκεί κλπ.
«Ετήσιο Εισόδημα» σε περιπτώσεις που το εξαρτώμενο πρόσωπο έχει εισόδημα π.χ. σύνταξη, επίδομα,
μισθό από εργασία κλπ αναγράφετε το ετήσιο ποσό.
Μέρος 3 - Οικονομικά στοιχεία
«Επάγγελμα» καταχωρείτε το επάγγελμα που έχετε γνώσεις και εμπειρίες να ασκείτε, ανεξάρτητα του αν
εργάζεστε την χρονική αυτή στιγμή ή όχι.
«Εργοδότης /Αυτοεργαζόμενος» καταχωρείτε το όνομα του Εργοδότη σας. Στην περίπτωση που έχετε δική
σας επιχείρηση ανεξάρτητα της νομικής υπόστασης της επιχείρησης (ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιόκτητη
εταιρεία, συνεταιρισμός) δηλώνετε αυτοεργαζόμενος. Σε περίπτωση που είστε άνεργοι να το δηλώνετε στο
σημείο αυτό.
«Ημερομηνία έναρξης παρούσας εργασίας» καταχωρείτε την ημερομηνία που αρχίσατε να εργάζεστε
στην παρούσα απασχόλησης σας.
«Μηνιαίος Μικτός Μισθός» Εφόσον είστε μισθωτός δηλώνετε το μηνιαίο μισθό και αριθμό μισθών ετησίως
(πχ 12 ,13 ή 14 μισθοί). Σε περιπτώσεις που ο μισθός δεν είναι σταθερός καταχωρείτε το αποτέλεσμα του
ετήσιου μισθού / αριθμό μισθών.
«Μηνιαίος Καθαρός Μισθός» ισούται με το Μικτό μισθό μείον τις αποκοπές (Κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρος
εισοδήματος, ταμείο προνοίας κλπ) εκτός από αποκοπές που αφορούν δόσεις δανείων.
«Μηνιαία κοινωνικά επιδόματα» Σε περίπτωση που λαμβάνετε οποιαδήποτε επιδόματα κοινωνικής φύσης
(π.χ. από Γραφείο Ευημερίας, Αναπήρων, πολυτέκνων κλπ)
«Μηνιαίο επίδομα διατροφής» Σε περιπτώσεις διαζυγίων το επίδομα διατροφής που έχει συμφωνηθεί να
καταβάλλεται.
«Μηνιαίο εισόδημα από ακίνητα» Ενοίκια που εισπράττετε από την εκμετάλλευση ακινήτων.
«Μηναίο εισόδημα από άλλες πηγές» άλλα εισοδήματα που δεν περιλαμβάνονται πιο πάνω πχ Μερίσματα,
τόκοι καταθέσεων κλπ.
Μέρος 4 - Μηνιαία έξοδα Νοικοκυριού
Αναγράφετε τα τρέχοντα μηνιαία έξοδα σας και αντίστοιχη εκτίμηση για την επόμενη και μεθεπόμενη χρονιά.
Σημαντικά έξοδα να τεκμηριώνονται.

Μονογραφές:

Αιτητής 1

Αιτητής 2

Αιτητής 3
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Μέρος 5- Δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις από άλλα πιστωτικά ιδρύματα
Δηλώνετε μόνο δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις (π.χ. όρια υπερανάληψης σε τρεχούμενους
λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες κλπ) σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα όχι δάνεια που έχετε στον Οργανισμό
Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
Το πεδίο «καθυστερήσεις» συμπληρώνετε το συνολικό ποσό καθυστερημένων δόσεων καθώς και τυχόν
υπέρβαση υπολοίπου τρεχούμενων λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών.
Στο πεδίο «Οφειλέτες» συμπληρώνετε τους αύξοντες αριθμούς των αιτητών όπως φαίνονται στο Μέρος Α
Προσωπικά Στοιχεία (πχ 1και 2 σημαίνει πως οφειλέτες του συγκεκριμένου δανείου σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα
είναι οι αιτητές 1 και 2 που παρουσιάζονται στα προσωπικά στοιχεία της αίτησης αυτής).
Στο πεδίο «Αξία υποθηκευμένου ακινήτου» να αναφέρετε τη σημερινή τρέχουσα εκτιμημένη αξία. Αν δεν
έχετε επίσημη εκτίμηση, να αναφέρετε τη δική σας εκτίμηση.
Στο πεδίο «Περιγραφή Εξασφάλισης» αναγράφετε, ανάλογα με την περίπτωση, Οικία, Διαμέρισμα,
οικόπεδο, χωράφι, Εγγυητές, κλπ δίνοντας πληροφόρηση για το πώς έχει εξασφαλιστεί το συγκεκριμένο
δάνειο.
Μέρος 6 - Ακίνητη Ιδιοκτησία
«Περιγραφή» Οικία, Διαμέρισμα, Κατάστημα, Άλλο κτίριο, Οικόπεδο, Χωράφι.
«Τοποθεσία» καταχώρηση της πόλης ή χωριού που βρίσκεται το ακίνητο.
«Αριθμός Τίτλου» ο αριθμός του τίτλου ιδιοκτησίας.
«Ιδιοκτήτες» συμπληρώνετε τους αύξοντες αριθμούς των αιτητών όπως φαίνονται στο Μέρος Α Προσωπικά
Στοιχεία (πχ 1 και 2 σημαίνει πως ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου ακινήτου είναι οι αιτητές 1 και 2 που
παρουσιάζονται στα προσωπικά στοιχεία της αίτησης αυτής)
«Υποθήκη/Επιβάρυνση» καταχωρείτε «Υ» σε περίπτωση που το ακίνητο είναι υποθήκη και «Ε» σε
περίπτωση που έχει οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση π.χ. ΜΕΜΟ.
«Αριθμός Δανείου» Ο αριθμός του δανείου που εξασφαλίζεται με την Υποθήκη/ Επιβάρυνση.
«Όνομα πιστωτικού Ιδρύματος» Το πιστωτικό Ίδρυμα υπέρ του οποίου είναι εγγεγραμμένη η Υποθήκη
/Επιβάρυνση.
«Ετήσιο εισόδημα» Αναγράφετε το εισόδημα που έχετε από την αξιοποίηση του ακινήτου πχ ενοίκια κλπ.
Μέρος 7 - Κινητή Περιουσία
Στο πεδίο «Ασφάλειες ζωής» να αναφέρετε τη σημερινή αξία εξαργύρωσης.

Μονογραφές:

Αιτητής 1

Αιτητής 2

Αιτητής 3
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