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ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ν.4224/2013)
Ονοματεπώνυμο Πελάτη:_________________________________________
Α.

Ιδιώτες

1
2

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο.
Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.O.Κ.).
Ε1-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Τελευταίου Φορολογικού
Έτους μαζί με Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.
(εκκαθαριστικό)
σημείωμα
Δήλωση
ΕΝ.Φ.Ι.Α.
– Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου
Τελευταίου Οικονομικού Έτους (*Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσκομίζεται
υποχρεωτικώς μόνο για ποσό οφειλής μεγαλύτερο των 9.500€.
Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει.
Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας ή απόκομμα
σύνταξης (κατ’ ελάχιστον).

3
4
5
6

“”

Ειδικές Περιπτώσεις:
7
Αποδεικτικό Ανεργίας, για ανέργους
«Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του
εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα, για πρώην μισθωτούς που έχουν
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
8
Ειδικά για δανειολήπτες που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης
στο Ι.Κ.Α. γίνεται αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς
σφραγίδα και υπογραφή ασφαλιστικού φορέα.
9
Ιατρικές γνωματεύσεις για πελάτες με προβλήματα υγείας.
Ιατρικές γνωματεύσεις και εισηγητικό σημείωμα για συνταξιούχους
10
υπό ανανέωση, λόγω αναπηρίας.

B.

Ατομική Επιχείρηση ή Ελεύθερος Επαγγελματίας

1
2

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο.
Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.O.Κ.).

3

Ε1-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Τελευταίου Φορολογικού
Έτους μαζί με Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου
(εκκαθαριστικό).

4

Κατάσταση
Οικονομικών
Στοιχείων
Από
Επιχειρηματική
Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) τριών τελευταίων Χρήσεων, με
αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του Taxisnet.

5

Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (έντυπο Φ2) τρέχουσας
Χρήσης καθώς και προηγούμενης Χρήσης.

6

Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου
Τελευταίου Οικονομικού Έτους.
(*Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσκομίζεται υποχρεωτικώς μόνο για ποσό οφειλής
μεγαλύτερο των 9.500€).

7

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και βεβαίωση ρύθμισης
οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει.

8

Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής
ενημερότητας
ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει.

και

“”

βεβαίωση

HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Σημειώσεις:
(1) Τα δικαιολογητικά αφορούν σε δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα που ενέχονται
στις δανειακές συμβάσεις ως πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.
(2) Το έντυπο της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης» είναι διαθέσιμο
στην επίσημη ιστοσελίδα της PostCredit: www.post-credit.gr.
(3) Για οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση αναφορικά με την συμπλήρωση
της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης», μπορείτε να απευθύνεστε
στα παρακάτω «Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας»:
 Αποκλειστική Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης: 212 212 3042
(Δευτέρα - Παρασκευή, 08:00-20:00)
 Αποκλειστική Γραμμή Fax: 212 212 3298
 Αποκλειστική Ηλεκτρονική Διεύθυνση: hpc@post-credit.gr
(4) Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε συμβουλευτική, νομική ή
οικονομική υποστήριξη από Δημόσιους ή άλλους φορείς που λειτουργούν για
του σκοπούς εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, όπως ο
Συνήγορος του Καταναλωτή, η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, ο
Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, η Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή, οι αρμόδιες Ενώσεις Καταναλωτών, καθώς επίσης και οι
δικηγόροι και δημόσιοι και ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς που ορίζονται
σχετικά από το ν. 4161/2013 και το ν. 3869/2010.
(5) Επισημαίνεται ότι υποχρεούστε να συμπληρώσετε την «Τυποποιημένη
Οικονομική Κατάσταση» με πλήρη ειλικρίνεια και να την προσκομίσετε είτε
στην έδρα της εταιρίας μας (40,2 χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ Μεσογείων, Παιανία)
είτε, εναλλακτικά, σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας
Eurobank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το αργότερο εντός 15
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.
(6) Σε οποιαδήποτε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της οικονομικής σας
κατάστασης, πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως την PostCredit, εντός
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών το αργότερο.
Σας ενημερώνουμε ότι η εκ μέρους σας υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών στην POSTCREDIT συνεπάγεται αυτοδίκαια την προς αυτήν παροχή
της συγκατάθεσής σας και της εξουσιοδότησης αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια
και πληρότητα αυτών και αφετέρου να αναζητήσει δεδομένα για την περιουσιακή σας
κατάσταση και την οικονομική συμπεριφορά σας σε σχετικά αρχεία,
περιλαμβανομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr).
Αντίγραφο του παρόντος εντύπου, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
παραδίδεται στον πελάτη.
Παρελήφθη
Για την PostCredit
Κατάστημα:
Ημερομηνία Παραλαβής:
Υπογραφή Πελάτη

Σφραγίδα / Υπογραφή

_________________________

________________________________

