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A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(Ν.4224/2013) 

Α. Ιδιώτες “✓” 

1 Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο  

2 Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ)   

3 Εκκαθαριστικό σημείωμα , του τελευταίου οικονομικού έτους  

4 
«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, θα προσκομίζεται εκτύπωση της  
περιουσιακής κατάστασης. 

 

5 Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει  

Ειδικές Περιπτώσεις:  

6 Αποδεικτικό Ανεργίας, για ανέργους.  

7 

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

 

 

Σημειώσεις: 
(1) Τα δικαιολογητικά αφορούν δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα που ενέχονται στις δανειακές 

συμβάσεις ως πρωτοφειλέτες, συν οφειλέτες και εγγυητές. 
(2) Το έντυπο της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης» (Κ.Α 9172) είναι διαθέσιμο στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Τράπεζας: www.Eurobank.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. 
(3) Αντίγραφο του παρόντος εντύπου, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο παραδίδεται στον πελάτη. 

 

B. Ατομική Επιχείρηση ή Ελεύθερος Επαγγελματίας “✓” 

1 Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο  

2 Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ)  
 

3  Εκκαθαριστικό Σημείωμα Τελευταίου Οικονομικού Έτους 
 

4 
Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) 
δύο τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του Taxisnet.  

 

5 
Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας Χρήσης και αντίστοιχες 
προηγούμενου έτους  

 

6 
«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, θα προσκομίζεται εκτύπωση της  
περιουσιακής κατάστασης. 
 

 

7 Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει 
 

8 Βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει 
 

http://www.eurobank.gr/
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Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες:  
 
- δηλώνω ότι τα υποβαλλόμενα, , προς αξιολόγηση από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε.,στο πλαίσιο του Κώδικα 
Δεοντολογίας του ν.4224/2013, οικονομικά και λοιπά δεδομένα και στοιχεία είναι αληθή και ορθά,  
 
- δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο παρόν 
έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην  Τράπεζα Eurobank Α.Ε.  στο μέλλον είναι 
αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση των οικονομικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Κώδικα 
Δεοντολογίας του ν.4224/2013,  
 
- δεσμεύομαι ότι θα δηλώσω εγγράφως στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε.  κάθε μεταβολή των δεδομένων και 
στοιχείων που σας υποβάλω με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα Α, το αργότερο εντός 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή,  
 
- παρέχω τη συναίνεσή μου και εξουσιοδοτώ την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. , στο πλαίσιο αξιολόγησης των 
οικονομικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013, να 
εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο. 
 
Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνω ότι: 
(1)  παρέλαβα από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. το «Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία 
Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη 
σχετική ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία», για το οποίο ενημερώθηκα από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ότι 
βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο και επικαιροποιημένο στον διαδικτυακό τόπο της (σήμερα: 
www.eurobank.gr), καθώς και ότι διατίθεται από τα καταστήματα αυτής και 
(2)  σε περίπτωση που παρέχω στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων 
φυσικών προσώπων, έχω προηγουμένως ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά με προσήκοντα τρόπο και έχω 
εξασφαλίσει, εφόσον απαιτείται, τη σχετική συγκατάθεσή τους. 
Ο υπογράφων / Η υπογράφουσα ______________________________ 
 
 
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως): _______________________________ 
 
 
 
Τόπος: _________________________    Ημερομηνία ___/___/____ 
 
 
 
Παρελήφθη 
Για την Eurobank Α.Ε. 
 
 
Κατάστημα: 
 
 
Ημερομηνία Παραλαβής:    
 
 
 
 Σφραγίδα / Υπογραφή: 
 
 
 
 
 


