
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Στοιχεία που είναι απαραίτητα να επισυναφθούν στην Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) και 

είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση αιτήματος ρύθμισης δανείου. 

 Α. Γενικά στοιχεία για όλους 

1 ΚΠΟΣ 

2 Αντίγραφα ταυτότητας όλων των αιτητών και από τις δύο πλευρές 

3 Λογαριασμός ΑΗΚ ή Υδατοπρομήθειας που να αναφέρεται η διεύθυνση της κατοικίας που χρηματοδοτήθηκε 

4 Αντίγραφα ταυτοτήτων ή πιστοποιητικά γέννησης παιδιών και λοιπών εξαρτημένων 

5 Στοιχεία που είναι απαραίτητα για σκοπούς εκτίμησης του ακινήτου (Βλέπε επισυναπτόμενο Παράρτημα Β) 

 Β. Για μισθωτούς 

1 Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας των 6 τελευταίων μηνών σε ηλεκτρονική μορφή 

2 
Σε περίπτωση που τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας δεν είναι ηλεκτρονικής μορφής να προσκομισθούν πρόσθετα 
αναλυτική κατάσταση αποδοχών τους τελευταίους 12 μήνες από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή συγκεντρωτική 
δήλωση εισοδημάτων για το αμέσως προηγούμενο έτος από τον Εργοδότη (IR63)  

3 Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού για τους τελευταίους 6 μήνες στον οποίο κατατίθεται ο μισθός  

4 Στοιχεία που να βεβαιώνουν λοιπά εισοδήματα όπως ΕΕΕ, επιδόματα, έσοδα από ενοίκια κλπ 

5 Στην περίπτωση των ανέργων να επισυναφθεί η κάρτα ανεργίας   

 Γ. Για αυτοεργοδοτούμενους/Ελευθέρους επαγγελματίες  

1 Βεβαίωση εισοδήματος από τον λογιστή σας για τα τελευταία 3 χρόνια  

2 Αναλυτική κατάσταση αποδοχών τους τελευταίους 12 μήνες από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις 

3 Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού για τους τελευταίους 6 μήνες στον οποίο κατατίθεται ο μισθός 

4 Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τα τελευταία 3 χρόνια (Όπου υπάρχουν) 

5 Στοιχεία που να βεβαιώνουν λοιπά εισοδήματα όπως ΕΕΕ, επιδόματα, έσοδα από ενοίκια κλπ 

 Δ. Ιδιοκτήτες εταιριών / μέτοχοι/μισθωτοί ιδιόκτητης επιχείρησης 

1 Πιστοποιητικό Μετόχων και διευθυντών της εταιρίας 

2 Βεβαίωση λογιστή για το ύψος του ετήσιου εισοδήματος του πελάτη για τα τελευταία 3 χρόνια 

3 Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού για τους τελευταίους 6 μήνες στον οποίο κατατίθεται ο μισθός 

4 Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα τελευταία 3 χρόνια 

5 Στοιχεία που να βεβαιώνουν λοιπά εισοδήματα όπως ΕΕΕ, επιδόματα, έσοδα από ενοίκια κλπ 

 Άλλα Βασικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτήματος (παρακαλώ σημειώστε) 

  

  

  

 


