ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013

Υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα (ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ/ΕΓΓΥΗΤΗΣ).
Τα σκιασµένα µε χρώµα πεδία συµπληρώνονται υποχρεωτικά.
ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΓΓΥΗΤΗ
Α1α

Αριθµός Σύµβασης

A1β

Ονοµατεπώνυµο

Α1γ

Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
ΤΡΟΠΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΥ
¨

A2α

Ταχυδροµική διεύθυνση κύριας κατοικίας

A2β

Άλλη επιθυµητή ταχυδροµική διεύθυνση

A2γ

Αριθµός Σταθερού Τηλεφώνου Οικίας

A2δ

Αριθµός Προσωπικού Κινητού Τηλεφώνου

A2ε

Προσωπική Ηλεκτρονική Διεύθυνση

A2στ

Αριθµός Σταθερού Τηλεφώνου Εργασίας
(εφόσον δεν υφίσταται νοµικό/συµβατικό εµπόδιο)

¨

A2ζ

Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου Εργασίας
(εφόσον δεν υφίσταται νοµικό/συµβατικό εµπόδιο)

¨

A2η

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εργασίας
(εφόσον δεν υφίσταται νοµικό/συµβατικό εµπόδιο)

¨

¨

A2θ

Επικοινωνία µέσω εκπροσώπου ή αντικλήτου
(στην περίπτωση που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο, συµπληρώνετε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω
πεδία Α3γ έως Α3ε)

Α3α

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία (σε περίπτωση που εκπρόσωπος/αντίκλητος ορίζεται νοµικό
πρόσωπο/επιχείρηση)

Α3β

Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Α3γ

Ταχυδροµική διεύθυνση επικοινωνίας

Α3δ

Αριθµός Τηλεφώνου Επικοινωνίας

Α3ε

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Α4

Οικογενειακή κατάσταση

Α5

Ηµεροµηνία Γέννησης

Α6

Αριθµός τέκνων/οικονοµικά εξαρτώµενων µελών (θα συµπληρώνεται ο αριθµός των ατόµων που
αναφέρονται στον Πίνακα 9 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Ε1 ("ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ τους ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ")

¨
¨
¨
¨

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ (έφοσον ορίζεται)

¨
¨
¨

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗ

Α7α
Α7β

Τρέχουσα επαγγελµατική κατάσταση (σηµειώσατε ΝΑΙ αν εργάζεστε/ΟΧΙ εάν δεν εργάζεστε)
Κλάδος/επιχείρηση/ειδικότητα απασχόλησης (π.χ. εκπαιδευτικός, πολιτικός µηχανικός, ξεναγός,
διοικητικός υπάλληλος στον κλάδο τηλεπικοινωνιών)

Α7γ

Σχέση εργασίας (Μισθωτός/αυτοαπασχολούµενος κ.ο.κ.)

Α7δ

Έτη/µήνες στην τρέχουσα επαγγελµατική κατάσταση

Α7ε

Προηγούµενη απασχόληση (εφόσον δεν εργάζεστε)

A8

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΕΙΣΤΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Κ. ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ/ΕΓΓΥΗΤΗ) :
Τόπος υπογραφής :
Ηµεροµηνία υπογραφής :
Υπογραφή :
Ονοµατεπώνυµο :

ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1) Το παρόν έντυπο είναι διαθέσιµο από το Ειδικό Σηµείο Επικοινωνίας της Τράπεζας (Λ. Βουλιαγµένης 409α, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 46,
τηλ. +30 210 8925906, +30 210 8925971 fax +30 210 8925985, e-mail george.ververis@vwfs.com,
antonios.reizopoulos@vwfs.com) και από την ιστοσελίδα µας www.volkswagenbankhellas.gr. Για οποιαδήποτε περαιτέρω
διευκρίνιση ή καθοδήγηση ως προς τη συµπλήρωσή του, µπορειτε να απευθύνεστε στους εξειδικευµένους υπαλλήλους του Τµήµατος
Επιχειρηµατικών Δανείων της Τράπεζας, κο Βερβέρη Γεώργιο και κο Ρεϊζόπουλο Αντώνιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος,
αντικαθίστανται από την κα Δηµητριάδη Χριστίνα (christina.dimitriadi@vwfs.com, +30 210 8925958 και fax +30 210 8925985) ή
την κα Μπεζάνη Νεριάνα (neriana.bezani@vwfs.com, +30 210 8925956 και fax +30 210 8925985).
2) Προς αναζήτηση σχετικής συµβουλής, διευκρίνισης ή καθοδήγησης, µπορείτε επίσης να απευθύνεστε στους δηµόσιους φορείς που
προβλέπονται στο Ν. 4224/2013, όπως ενδεικτικά στο Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, ΤΚ 114 71 Αθήνα, τηλ. +30
210 6460862, +30 2106460814, +30 2106460612, +30 2106460734, +30 2106460458 και Fax +30 2106460414, e-mail:
grammateia@synigoroskatanaloti.gr και website: www.synigoroskatanaloti.gr
3) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/ 2013, υποχρεούστε να συµπληρώσετε το παρόν έντυπο
µε πλήρη ειλικρίνεια, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της επιστολής γραπτής
ειδοποίησης της Τράπεζας. Σε περίπτωση ουσιώδους µεταβολής της οικονοµικής σας κατάστασης, υποχρεούστε να γνωστοποιήσετε
την αλλαγή αυτήν εγγράφως στην Τράπεζα, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, προκειµένου να εξακολουθήσετε
να θεωρείστε ως συνεργάσιµος.

4) Η εκ µέρους σας υποβολή των στοιχείων και των δικαιολογητικών της Τυποποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Πληροφόρησης
στην Τράπεζα, η οποία σας προσκάλεσε προς τούτο, συνεπάγεται αυτοδίκαια την προς αυτήν παροχή της συγκατάθεσής σας και της
εξουσιοδότησης αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και την 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 - τηλ. 2103676700)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013
Μέρος B: ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε µηνιαία βάση)

Β1

ΑΦΜ
(υποχρεωτικό πεδίο)

B2

Μικτές Αποδοχές από εργασία ή καταβολή συντάξεων
(προ φόρων, ασφαλιστικών εισφορών "που κρατούνται στην πηγή" κ.λ.π.)

B3

Καθαρές Αποδοχές
(µετά τους φόρους εισοδήµατος, εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κ.λ.π.)

Β4

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ από φορείς δηµοσίου τοµέα (σε µηνιαία βάση)

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ δανειολήπτη από ιδιώτες (σε µηνιαία βάση)
B5α

Επίδοµα Διατροφής συζύγου

B5β

Επίδοµα Διατροφής τέκνων
ΛΟΙΠΑ Εισοδήµατα (σε µηνιαία βάση)

B6α

Εισόδηµα από Ακίνητα χωρίς βάρη από εµπράγµατες εξασφαλίσεις

Β6β

Εισόδηµα από ακίνητα µε βάρη από εµπράγµατες εξασφαλίσεις (π.χ. έχει εγγραφεί προσηµείωση από ίδρυµα)

B7

Εισόδηµα από Περιουσιακά Στοιχεία εκτός από Ακίνητα (π.χ. τόκοι καταθέσεων)

B8

Σύνολο Εισοδήµατος (σε µηνιαία βάση)
Τόπος υπογραφής :
Ηµεροµηνία υπογραφής :
Υπογραφή :
Ονοµατεπώνυµο :
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013
Μέρος Γ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Μέσος Όρος τελευταίου 12µήνου
(σε ευρώ)

Γ1

ΦΟΡΟΙ

Γ1α

Φόροι/τέλη επί ακίνητης περιουσίας (σύνολο)
(πλην των καταβαλλόµενων µέσω λογαριασµών της κατηγορίας Γ2)

Γ1β

Φόροι πλην ακίνητης περιουσίας και τελών σχετιζόµενων µε µέσα µετακίνησης

Γ1γ

Εφ' άπαξ καταβαλλόµενοι φόροι
(π.χ. φόρος κληρονοµιάς)

Γ1δ

Φόροι παρελθόντων ετών (εφόσον υφίστανται)
(π.χ. ρύθµιση οφειλόµενων φόρων)

Γ2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
(ενοίκιο, τοκοχρεωλύσιο δανείου Α' κατοικίας κ.λ.π.)

Γ3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.Λ.Π.

Γ4

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

Γ5

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Γ6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
(π.χ. διατροφή τέκνων)

Γ8

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

Γ9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (πλην Γ1)

Γ10

ΑΛΛΟ (παρακαλώ διευκρινίστε):

Γ11

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε µηνιαία βάση)

Τόπος υπογραφής :
Ηµεροµηνία υπογραφής :
Υπογραφή :
Ονοµατεπώνυµο :
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Σύνολο οφειλών που αντιστοιχούν
(εφόσον υφίστανται)
(σε ευρώ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013
Μέρος Δ(x): ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ x

Όνοµα ιδρύµατος:

Είδος πίστωσης
Δ(x)1

Δάνειο µε εκταµίευση
χρηµατικού ποσού

Δ(x)1(α)
Δ(x)1(β)
Δ(x)1(γ)
Δ(x)1(δ)
Δ(x)1(ε)
Δ(x)1(στ)
Δ(x)1(ζ)
Δ(x)1(η)
Δ(x)1(θ)
Δ(x)1(ι)
Δ(x)1(ια)

Δ(x)1(ιβ)
Δ(x)1(ιγ)
Δ(x)1(ιδ)
Δ(x)2

Πιστωτική κάρτα

Δ(x)3

Άλλο δάνειο 1 :

Δ(x)4

Άλλο δάνειο 2 :

Δ(x)5

Άλλο δάνειο 3 :

Δ(x)

Σύνολο από ίδρυµα x

Σκοπός

Είδος εξασφάλισης
(παρακαλούµε
σηµειώστε: ΌΧΙ ή
ΝΑΙ/το ίδιο ακίνητο ή
ΝΑΙ/άλλο ακίνητο
(προσδιορίστε)

Αρχική
ηµεροµηνία
σύµβασης
(πριν από
τυχόν ρύθµιση)

Έχει γίνει
ρύθµιση;
(παρακαλούµε
σηµειώστε
ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Αρχικό ποσό
(σε ευρώ)
(αν έχει γίνει
ρύθµιση,
παρακαλούµε
σηµειώστε µετά τη
ρύθµιση)

αγορά οικοπέδου για κύρια/Α'
κατοικία
ανέγερση/αγορά κύριας / Α'
κατοικίας
επισκευή/βελτίωση κύριας / Α'
κατοικίας
αγορά οικοπέδου για
δευτερεύουσα/άλλη κατοικία
ανέγερση/αγορά
δευτερεύουσας/άλλης κατοικίας
επισκευή/βελτίωση δευτερεύουσας
/άλλης κατοικίας
αγορά οικοπέδου για επαγγελµατική
στέγη
ανέγερση/αγορά επαγγελµατικής
στέγης
επισκευή/βελτίωση επαγγελµατικής
στέγης
αγορά οικοπέδου για
εµπορικούς/επενδυτικούς σκοπούς
ανέγερση/αγορά ακινήτου για
εµπορικούς/επ[ενδυτικούς σκοπούς
επισκευή/βελτίωση ακινήτου για
επαγγελµατικούς επενδυτικούς
σκοπούς
για κάλυψη καταναλωτικών και
λοιπών αναγκών νοικοκυριού
για επενδυτικούς σκοπούς (π.χ.
αγορά µετοχών)

4

Οφειλόµενο
ποσό
(σε ευρώ)

Aριθµός
καθυστερούµε
νων δόσεων
(εφόσον
Μηνιαία
υφίστανται,
συµφωνηµέν διαφορετικά
Εναποµένουσα
Ποσό
η καταβολή
σηµειώστε
Διάρκεια
εξασφάλισης (σε ευρώ)
ΌΧΙ)

Καθυστέρηση
από:
(παρακαλούµε
σηµειώστε
ηµεροµηνία)

Ποσό
καθυστέρησης:
(παρακαλούµε
σηµειώστε:
πλήρης δόση ή
άλλο ποσό σε
ευρώ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013
Μέρος E: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιγραφή
ακίνητης
περιουσίας

Τοποθεσία

Είδος
εµπράγµατου
δικαιώµατος
(π.χ. ψιλή
κυριότητα
κ.λ.π.)

Ποσοστό
ιδιοκτησίας
%

Αντικειµενική
Αξία
(σε ευρώ)

Βάρος επί
ιδιοκτησίας
Εκτιµώµενη
(παρακαλούµε Ποσό βάρους
εµπορική Αξία
σηµειώστε
επί ιδιοκτησίας
(σε ευρώ)
Ναι/Όχι)
(σε ευρώ)

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

E11

Σύνολο (όπου
υφίστανται ποσά)

5

Ηµεροµηνία
εγγραφής
βάρους

Όνοµα
ιδρύµατος που
Σειρά
Μηνιαίο Εισόδηµα
έχει εγγράψει προσηµείωσ
από Ενοίκιο
βάρος
ης
(σε ευρώ)

Σύνολο φόρων
και τελών σε
µηνιαία βάση
(σε ευρώ)

Μηνιαία έξοδα
για συντήρηση,
κοινόχρηστα
κ.λ.π.
(σε ευρώ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.)
για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.
που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013

ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ3
ΣΤ4
ΣΤ4(α)
ΣΤ4(β)
ΣΤ4(γ)
ΣΤ5
ΣΤ6
ΣΤ7

Είδος Περιουσιακού Στοιχείου
Αποταµιεύσεις/Καταθέσεις
Αυτοκίνητο(α)
Ασφάλεια ζωής
Μετοχές/τίτλοι (παρακαλώ διευκρινίστε πιο κάτω)
Μετοχή/τίτλος:
Μετοχή/τίτλος:
Μετοχή/τίτλος:
Άλλες Επενδύσεις
Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)
Σύνολο

Μέρος ΣΤ: ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αξία/
εκτιµώµενη αξία Ελεύθερο Βαρών
(σε ευρώ)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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Όνοµα ιδρύµατος
(αν είναι
δεσµευµένο)

Καθαρό µηνιαίο
εισόδηµα
(σε ευρώ)

Άλλες χρήσιµες
λεπτοµέρειες

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.
«Ε1»- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος των τριών
τελευταίων ετών µαζί µε τα σχετικά εκκαθαριστικά
σηµειώµατα.
2.
«Ε2»- Αναλυτική κατάσταση για τα µισθώµατα
ακινήτων των τριών τελευταίων ετών.
3.
«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» - Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονοµικού
έτους.
4.
Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας από Taxisnet
ή/και βεβαίωση ρύθµισης οφειλοµένων φόρων (εφόσον
υπάρχει).

5.
«Ε9» - Δήλωση στοιχείων ακινήτων 2005 και των
µετέπειτα τυχόν τροποποιήσεων αυτής µέχρι και σήµερα.
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