
Δικαιολογητικά καταναλωτικών δανείων 
Σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητηθούν διευκρινίσεις ή/και πρόσθετα στοιχεία, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 

 

Πριν την υποβολή της αίτησης 

Ταυτοπροσωπία 

Έλληνες πολίτες  Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ή 

Δελτίο Ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα 

Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις 

Πολίτες χωρών  

Ευρωπαϊκής Ένωσης (*) 
 Διαβατήριο ή ταυτότητα σε ισχύ  

Πολίτες χωρών  

εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

 Διαβατήριο σε ισχύ και άδεια διαμονής σε ισχύ ή 

βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή 

ανανέωση άδειας  διαμονής με πλήρη 

δικαιολογητικά                                             ή  

 Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού ή Ομογενούς  

(*) Συμπεριλαμβανομένων υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου, που ήδη πληρούν τα κριτήρια 

μόνιμης διαβίωσης εντός κράτους - μέλους της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, 

όπως αποδεικνύεται με την προσκόμιση Εγγράφου Πιστοποίησης Διαμονής Πολίτη Κράτους 

Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά, οι υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να 

προσκομίσουν τα ως άνω δικαιολογητικά "πολιτών χωρών εκτός Ε.Ε.".              

 

Οικονομικά στοιχεία 

Έλληνες πολίτες  Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου 

[εκκαθαριστικό] για το τελευταίο οικονομικό 

έτος, εκτυπωμένη με τους κωδικούς TaxisNet 

ενεχομένου (όχι τυχόν συζύγου/ΜΣΣ) 
Πολίτες χωρών  

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Εποχικοί υπάλληλοι 

γενικά (Ναυτικοί, 

Ξενοδοχοϋπάλληλοι κ.λπ.), 

ανεξαρτήτως υπηκοότητας 

 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου 

[εκκαθαριστικό] για τα δύο (2) τελευταία 

οικονομικά έτη, εκτυπωμένη με τους κωδικούς 

TaxisNet ενεχομένου (όχι τυχόν συζύγου/ΜΣΣ) 

Πολίτες χωρών  

εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

επιπλέον 

Μισθωτοί * 

 Πρόσφατη (τελευταίου 2μήνου) βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών 

Συνταξιούχοι * 

 Πρόσφατο (τελευταίου 2μήνου) αποδεικτικό πληρωμής σύνταξης 

* ΕΞΠΡΕΣ μέσω Internet/Mobile Banking: δεν απαιτείται δικαιολογητικό επαγγέλματος  

για δημοσίους υπαλλήλους/συνταξιούχους 

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες / Επιχειρηματίες 

 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ τελευταίου 2μήνου* (από TaxisNet)   

* Σε περίπτωση υποχρέωσης 3μηνιαίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ γίνεται 

αποδεκτή η τελευταία  Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ, υποβληθείσα και πέραν 

του 2μήνου 

Για επαγγέλματα απαλλασσόμενα από ΦΠΑ, προσκομίζεται πρόσφατη 

(τελευταίου 2μήνου) απόδειξη παροχής υπηρεσιών με σβησμένα τα 

ατομικά στοιχεία πελατών. 

 

Για αιτήσεις δανείων ποσού άνω των €20.000 

Ακίνητη περιουσία  

 Εκκαθαριστικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 

τελευταίου έτους  

Βεβαίωση της Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης [Ε9], προσκομίζεται 

μόνο εφόσον τροποποιήθηκε η περιουσιακή κατάσταση μετά την έκδοση 

του Εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακίνητα: 

 Εκτύπωση της τρέχουσας "Περιουσιακής Κατάστασης" από το TaxisNet, 

στην οποία αναγράφεται "Δεν έχει διαμορφωθεί περιουσιακή εικόνα για 

το έτος 20xx" (όπου xx το τρέχον ή το επόμενο έτος) 

  



Δικαιολογητικά καταναλωτικών δανείων 
Σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητηθούν διευκρινίσεις ή/και πρόσθετα στοιχεία, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 

 

Ειδικά δανειακά προϊόντα 

ΣΠΟΥΔΑΖΩ 

αποδεικτικό σπουδών 

για φοιτητές/σπουδαστές 

 Βεβαίωση φοίτησης από το εκπαιδευτικό Ίδρυμα  

(Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Ιδιωτική σχολή, Φροντιστήριο ξένων γλωσσών 

κ.ά.) 

 Φοιτητική ταυτότητα 

 Δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΟΑΣΑ) 

για μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 Δήλωση από τον γονέα ότι ο (ανήλικος) σπουδαστής συνδικαιούχος είναι 

μαθητής Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου 

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΝΕΙΟ 

πριν την υποβολή της αίτησης 

 παραστατικά, προτιμολόγια ή επίσημη προσφορά από έμπορο, όπου 

αναγράφεται η φύση της εργασίας, το κόστος & το είδος των προϊόντων 

προς αγορά 

εντός μήνα μετά την εκταμίευση 

 εξοφλητική απόδειξη αγοράς ή εξοφλητικό τιμολόγιο 

 για αγορά υβριδικού αυτοκινήτου: άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στην 

οποία αναγράφεται η λέξη "υβριδικό" 

 για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου: άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 

στην οποία αναγράφεται η λέξη "ηλεκτρικό" 


