
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ



∆ικαιολογητικά Προγράμματος 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ 2019

Tα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον 2019" είναι τα εξής:
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Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, Τ.Κ., Πόλη, ∆ιεύθυνση

Κωδικοί taxisnet (Σε περίπτωση αποδοχής προσφοράς)

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας (Αν πρόκειται για άλλον, πέρα του ωφελούμενου)

∆ελτίο Ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο

Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, η οποία θα δηλωθεί στο
σύστημα

Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος

Το τελευταίο αντίγραφο της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

Αντίγραφο της ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο
αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο ∆ήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία

Αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη με εισόδημα πέραν του μηδενικού, αντίγραφο της δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό

Αν ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος, πρόσφατο αντίγραφο της δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό των υπόχρεων φορολογικής δήλωσης

Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση
πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα

Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό ∆ιάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν

Έγγραφα Κτηματολογίου

Συμβόλαιο ακινήτου και μεταγραφή στο υποθυκοφυλακείο για πρόσφατη απόκτηση ακινήτου

Βεβαίωση ΟΤΑ αν η διεύθυνση που αναγράφεται στο νομιμοποιητικό έγγραφο είναι
διαφορετική από την σημερινή διεύθυνση του ακινήτου

Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει

Αντίγραφο λογαριασμού ∆ΕΗ ή άλλης εταιρίας

  



∆ικαιολογητικά για λήψη δανείου
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προxωρήσετε με αίτηση δανείου, τα δικαιολογητικά είναι
τα εξής:
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1.   Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

2.   Για μισθωτούς/συνταξιούχους:

     Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία τριών τελευταίων μηνών ή βεβαίωση αποδοχών (όχι χειρόγραφη) για ιδιωτικούς και   
     δημόσιους υπαλλήλους

     Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης τελευταίου τριμήνου, για συνταξιούχους

     Φορολογική ενημερότητα

3.   Για ελεύθερους επαγγελματίες θα χρειαστούν επιπλέον τα εξής:
      
      Φορολογική ενημερότητα

      Ασφαλιστική ενημερότητα

     ∆ιαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχουσας χρήσεως

     Έναρξη Επιτηδεύματος / Αντίγραφο δήλωσης έναρξης εργασιών

     Επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται:

     Έτη διαμονής στο ακίνητο
     
     Εμπορική αξία ακινήτου (Τιμή πώλησης σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση)     
     
     Όνομα, πατρώνυμο, τηλέφωνο & διεύθυνση αντικλήτου (ατόμου που μπορεί να επικοινωνεί η τράπεζα αν δεν βρει εσάς)

     Έτη εργασιακής απασχόλησης στη σημερινή σας θέση

     Έτη εργασιακής απασχόλησης στο ίδιο επάγγελμα

     Μορφωτικό επίπεδο

     ∆ιάρκεια δανειοδότησης (48,60 ή 72 μήνες) 

     Επιλεγόμενο υποκατάστημα τραπέζης

     Εάν υπάρχει συνεργασία με την τράπεζα και έτη συνεργασίας

     Εάν είστε ή όχι κάτοχος πιστωτικών καρτών και αριθμός πιστωτικών καρτών

     Εάν υπάρχει ενεργό δάνειο, δόσεις δανείου, ποσό δανείου και τρέχον υπόλοιπο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

     Τα δικαιολογητικά 1 έως 4 προσκομίζονται και από τον εγγυητή, σε περίπτωση που ορίσετε εγγυητή, καθώς και οι        
     κωδικοί taxisnet

     Οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα να ορίσουν ως εγγυητή τον/την σύζυγο.



Προτιμήσεις Ενδιαφερομένου
∆ιαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και στείλτε μας υπογεγραμμένο το έγγραφο με
τις απαντήσεις σας στο info@energycert.gr.

 

Κουφώματα
Τέντες
Μονώσεις
Θέρμανση
Κλιματιστικά
Ηλιακός
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Για ποιές εργασίες ενδιαφέρεστε ;

Κουφώματα
Τέντες
Μονώσεις
Θέρμανση
Κλιματιστικά
Ηλιακός

Για ποιές εργασίες επιθυμείτε προσφορά;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Έχει γίνει ένταξη του ακινήτου στο νόμο αυθαιρέτων;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Θέλετε να προχωρήσετε με δάνειο;



Αθήνα: 210 300 33 55

Θεσσαλονίκη: 231 111 33 55

Ηράκλειο: 2810 235 927

www.energycert.gr

info@energycert.gr 


