Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά Αξιολόγησης Αιτηµάτων Χρηµατοδότησης
Ιδιωτών / Ελευθέρων Επαγγελµατιών / Επιτηδευµατιών (Ατοµικών Επιχειρήσεων) και
αφορούν όλους τους συµµετέχοντες σε µια χρηµατοδότηση, (Πιστούχους –
Συνπιστούχος – Εγγυητές), (FCA BANK G.m.b.H. – FCA CAPITAL HELLAS A.E.)
∆ικαιολογητικά:
 Αίτηση χρηµατοδότησης (προ συµβατική ενηµέρωση), πλήρως συµπληρωµένη και
υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο πελάτη και τον διανοµέα. (Στις περιπτώσεις
που δεν έχουµε υπογεγραµµένο αίτηµα από τον/ους αιτούντα/ες την χρηµατοδότηση,
για την αξιολόγηση του αιτήµατος είναι απαραίτητη η αποστολή της επιστολής
συγκατάθεσης Τειρεσία µε τις ανάλογες υπογραφές).
 Φωτοτυπία του τελευταίου επίσηµου εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή της τελευταίας
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά (Taxis) – (Ιδιώτες ,
µισθωτοί , συνταξιούχοι, µέλη Νοµικών Προσώπων).
 Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήµατος (Ε3 - µαζί µε την φορολογική
αναµόρφωση) 3 τελευταίων ετών - (Ελεύθεροι επαγγελµατίες – Επιτηδευµατίες ).
 Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος & προηγούµενου οικονοµικού έτους-(Ελεύθεροι
επαγγελµατίες – Επιτηδευµατίες ).
 Άδεια Ε.Ο.Τ. (στις περιπτώσεις ελευθέρων επιτηδευµατιών µε αντικείµενο την
βραχυχρόνια ή µακροχρόνια µίσθωση οχηµάτων).
 Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας – (όλες οι κατηγορίες).
 Έναρξη εργασίας και τροποποιήσεις αυτής - (Ελεύθεροι επαγγελµατίες –
Επιτηδευµατίες ).
 Πρόσφατη µισθοδοσία-(Μισθωτοί).
 Πρόσφατο απόκοµµα σύνταξης-(συνταξιούχοι).
 ∆ήλωση ακίνητης περιουσίας (Ε9)-(Αφορά περιπτώσεις εισοδηµάτων από ακίνητα).
 Πρόσφατος λογαριασµός παρόχου, σταθερού τηλεφώνου οικίας – (Για όλους τους
συµµετέχοντες).
Επιπλέον για αλλοδαπούς πελάτες .
 Άδεια παραµονής εν ισχύ.
 Συµβόλαιο αγοράς ή µισθωτήριο οικίας.
 Φωτοτυπία διαβατηρίου.
Για εταιρείες νοµικής µορφής (Ο.Ε. – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε.) που τηρούν βιβλία Α’ & Β’
κατηγορίας. (FCA CAPITAL HELLAS A.E.)
∆ικαιολογητικά:
 Αίτηση χρηµατοδότησης (προ συµβατική ενηµέρωση), πλήρως συµπληρωµένη και
υπογεγραµµένη από τον/ων/της/τις, νόµιµο/ους/η/ες, εκπρόσωπο/ους διαχειριστεί/τες/ες, της εταιρείας σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του
καταστατικού και τον διανοµέα. (Στις περιπτώσεις που δεν έχουµε υπογεγραµµένο
αίτηµα από τον/τους αιτούντα/ες την χρηµατοδότηση, για την αξιολόγηση του αιτήµατος
είναι απαραίτητη η αποστολή της επιστολής συγκατάθεσης Τειρεσία µε τις ανάλογες
υπογραφές).

 Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήµατος (Ε3 - µαζί µε την φορολογική αναµόρφωση)
3 τελευταίων ετών.
 Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε5)- (Προαιρετικό).
 Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος & προηγούµενου οικονοµικού έτους.
 Καταστατικό σύστασης & πιθανές τροποποιήσεις που αφορούν, την έδρα, το
αντικείµενο, την επωνυµία, την νοµική µορφή, την εκπροσώπηση-διαχείριση.
 Άδεια Ε.Ο.Τ. (στις περιπτώσεις εταιριών µε αντικείµενο την βραχυχρόνια ή µακροχρόνια
µίσθωση οχηµάτων).
 Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του/των, νοµίµου εκπροσώπου/πων –
διαχειριστεί/των/ας/ων.
 Φωτοτυπία του τελευταίου επίσηµου εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή της τελευταίας
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά (Taxis)του/της/των/τις, νόµιµο/ους/η/ες, εκπρόσωπο/ους - διαχειριστεί/τες/ες.
Για εταιρείες νοµικής µορφής (Α.Ε. - Ο.Ε. – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε.) που τηρούν βιβλία Γ΄
κατηγορίας. (FCA CAPITAL HELLAS A.E.)
∆ικαιολογητικά:
 Αίτηση χρηµατοδότησης (προ συµβατική ενηµέρωση), πλήρως συµπληρωµένη και
υπογεγραµµένη από τον/ων/της/τις, νόµιµο/ους/η/ες, εκπρόσωπο/ους διαχειριστεί/τες/ες, της εταιρείας σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του
καταστατικού και τον διανοµέα. (Στις περιπτώσεις που δεν έχουµε υπογεγραµµένο
αίτηµα από τον/ους αιτούντα/ες την χρηµατοδότηση, για την αξιολόγηση του αιτήµατος
είναι απαραίτητη η αποστολή της επιστολής συγκατάθεσης Τειρεσία µε τις ανάλογες
υπογραφές).
 Ισολογισµός και αποτελέσµατα χρήσεως 3 τελευταίων ετών.
 Πρόσφατο δευτεροβάθµιο ισοζύγιο.
 ΦΕΚ σύστασης & ΦΕΚ µε πιθανές τροποποιήσεις που αφορούν, την έδρα, το
αντικείµενο, την επωνυµία, την νοµική µορφή, την εκπροσώπηση-διαχείριση.
 Άδεια Ε.Ο.Τ. (στις περιπτώσεις εταιριών µε αντικείµενο την βραχυχρόνια ή µακροχρόνια
µίσθωση οχηµάτων).
 ∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος (Φ01-010 Προαιρετικό) & αναλυτικά στοιχεία
φορολογίας εισοδήµατος ((Ε3 - µαζί µε την φορολογική αναµόρφωση).
 Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του/των, νοµίµου εκπροσώπου/πων –
διαχειριστεί/των/ας/ων.
 Φωτοτυπία του τελευταίου επίσηµου εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή της τελευταίας
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά (Taxis)του/της/των/τις, νόµιµο/ους/η/ες, εκπρόσωπο/ους - διαχειριστεί/τες/ες.
Σηµαντικές σηµειώσεις :
H FCA BANK G.m.b.H. & FCA CAPITAL HELLAS A.E., για την ορθή τήρηση της
καταναλωτικής πίστης όπως και για τον οποιοδήποτε έλεγχο από τις επίσηµες εποπτικές
αρχές, διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν οποιοδήποτε νόµιµο δικαιολογητικό επιπλέον
των παραπάνω χρειαστεί για την εξακρίβωση ή την διασταύρωση στοιχείων και περαιτέρω
έλεγχο.
Στις περιπτώσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων είναι απαραίτητη η αποστολή της άδειας
κυκλοφορίας.

