Απαραίτητα δικαιολογητικά για ρύθμιση των οφειλών
1. Αίτηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών (συμπληρώνετε σχετικό Υπόδειγμα,
ένα για κάθε Πιστωτή σας και του το καταθέτετε προκειμένου να σας χορηγήσει εντός
δέκα εργάσιμων ημερών την Αναλυτική κατάσταση οφειλών σας προς αυτόν- εγγρ.4)
2. Αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό (συμπληρώνετε σχετικό Υπόδειγμα)
3. Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που προσκομίζετε και Εξουσιοδότηση
προς την ΕΚΠΟΙΖΩ (συμπληρώνετε σχετικό Υπόδειγμα)
4. Αναλυτικές καταστάσεις οφειλών σας από τον εκάστοτε πιστωτή (Τράπεζα, ιδιώτες,
ΔΕΚΟ, κ.λ.π.) σας. Πρέπει να προσκομίζετε και αναλυτική κατάσταση των οφειλών σας, οι
οποίες πληρώνονται άμεσα από μισθοδοσία ή σύνταξη (πχ δάνεια από τον ΟΕΚ, ΤΠΔ και
Ταχ. Ταμ.). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει στην αναλυτική μισθοδοσία ή τη σύνταξη να
φαίνεται το ποσό της δόσης. Επιπλέον αναλυτική κατάσταση οφειλών είναι απαραίτητη και
για τα δάνεια που είστε εγγυητής όταν ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις
υποχρεώσεις του.
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Ε1 των 3 τελευταίων ετών
7. Εκκαθαριστικά Εφορίας των 3 τελευταίων ετών
8. Πρόσφατη μισθοδοσία για μισθωτούς ή κάρτα ανεργίας ή Ε3 για ελεύθερους επαγγελματίες
(3 τελευταίων ετών) ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του φορέα συνταξιοδότησης για
τους συνταξιούχους
9. Ε9 και τυχόν μεταβολές της ακίνητης περιουσίας σας
10. Φορολογικό έγγραφο με

την

αντικειμενική

αξία

του/των ακινήτου/ακινήτων

(ΕΤΑΚ,ΦΑΠ ή εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ)
11. (τυχόν) Καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
12. Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας βεβαίωση διακοπής
εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
13. Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά (πιστοποιητικά προβλημάτων υγείας, αναπηρία,
ανεργίας, επίδομα ανεργίας κλπ)

κάρτα

Σε περίπτωση υπαγωγής σας στο Ν.3869/10 (Νόμος Κατσέλη), σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα, επιπροσθέτως απαιτούνται:
14. Τυχόν άδεια κυκλοφορίας τροχοφόρων
15. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (αρθρ. 575 Κ.Πολ.Δ.) από το οποίο
προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για Οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε
βαθμό κακουργήματος.
16. Αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων
17. Τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων του οφειλέτη
18. Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη
19. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
20. Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και
μεταβιβάσεων

Σημείωση:
 Τα έγγραφα 4 έως και 18 πρέπει να προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
και όχι τα πρωτότυπα.
 Ο Έγγαμος προσκομίζει τα παραπάνω έγγραφα και για την/τον σύζυγο και για
ανήλικα τέκνα με περιουσία.

