ΕΝΤΥΠΟ 1Α
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Τ.Ο.K.)

Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο

ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ:
Αριθμός Σύμβασης Δανείου

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση:


Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ.) ως Παράρτημα 1 του
παρόντος Εντύπου.



Επικυρωμένη Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου.



Αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
(Ε1) του τελευταίου έτους.



Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος και σημείωμα
πληρωμής φόρου, εάν υφίστατο υποχρέωση καταβολής φόρου, του
τελευταίου έτους.



Αντίγραφο της δήλωσης για Μισθώματα Ακίνητης Περιουσία (Ε2) του
τελευταίου έτους (εφόσον υφίσταται).



Δήλωση στοιχείων ακινήτων ( Ε9 ) & Ε.Τ.Α.Κ του τελευταίου έτους.



Για ατομικές επιχειρήσεις ασκούσες εμπορική δραστηριότητα
απαιτούνται επίσης τα παρακάτω:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ( ΕΝΤΥΠΑ Ε3) & ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ( 3 ) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( Ε9 ) ή Φ.Μ.Α.Π και
Ε.Τ.Α.Κ τελευταίου έτους
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ή ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
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Τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που ζητούνται από την Εταιρία μας
μπορείτε να τα δείτε και στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.sfssa.gr/compliance/code.html.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ:


Δηλώνω υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή
δήλωση ή απόκρυψη στοιχείων, ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται
στο παρόν καθώς και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, είναι
πλήρη, ακριβή και αληθή.



Παραμένω στη διάθεση της Εταιρίας σε περίπτωση που μας ζητηθούν
επιπρόσθετα έγγραφα ή/και άλλα στοιχεία, που η τελευταία κρίνει
απαραίτητα.



Δηλώνω ότι εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών θα
σας γνωστοποιώ ουσιώδεις μελλοντικές μεταβολές της οικονομικής μου
κατάστασης, προκειμένου να εξακολουθώ να θεωρούμαι Συνεργάσιμος
Δανειολήπτης, όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Εταιρίας
για τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες.



Με την υπογραφή του παρόντος, δίνω την ρητή συγκατάθεση μου
στην Εταιρία, προκειμένου η τελευταία να συλλέξει προσωπικά
δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς από τα αρχεία της «Τειρεσίας
Α.Ε» (συμπεριλαμβανομένων ρητώς των δεδομένων μου που είναι
εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων), τα
οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία, με
σκοπό την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της σχέσης
μου με την Εταιρία

και με αποδέκτες των δεδομένων τα

συνεργαζόμενα με την Εταιρία φυσικά και νομικά πρόσωπα στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω συγκατάθεση ισχύει για κάθε
εφεξής συναλλακτική σχέση μου παρούσα ή μελλοντική με την Εταιρία
και μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής ή τροποποίηση ή την
ανάκλησή της.


Με την υπογραφή του παρόντος, επαναλαμβάνω και δηλώνω ρητά ότι
συναινώ στην λήψη και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού μου
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χαρακτήρα από την Εταιρία, σύμφωνα με τις πρόνοιες και τους
περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας και ιδίως του Κανονισμού (ΕΕ)
679/2016

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε συνδρομή για την συμπλήρωση του
παρόντος Εντύπου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ειδικό Σημείο
Επικοινωνίας της Εταιρίας μας:

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 1 & Όθωνος, 105 57
Τηλέφωνο: +30 210 3200014
Fax: +30 210 3235442
E-mail: g.petrakos@sfs-sa.gr

ή/και

στους

Φορείς

Παροχής

Συμβουλευτικής

συνδρομής,

που

αναφέρονται στο σημείο 6.2 του Ενημερωτικού Φυλλαδίου της Εταιρίας
μας που βρίσκονται σε καθυστέρηση και το οποίο σας έχουμε ήδη
αποστείλει αλλά μπορείτε να βρείτε και διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας μας, www.sfs-sa.gr.

Παρακαλείστε όπως επιστρέψετε το παρόν Έντυπο Τυποποιημένης
Οικονομικής Κατάστασης στο προαναφερθέν Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας
της Εταιρίας μας, με συστημένη αλληλογραφία, εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την λήψη του.
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Υπογραφή/ Σφραγίδα

Ημερομηνία

Δανειολήπτη ή Εγγυητή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (συμπληρώνεται από την Εταιρία)

Παρελήφθη από:
Ημερομηνία:
Υπογραφή:
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