.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΥΧΟ
 Έναρξη δραστηριότητας και μεταβολές
 Ταυτότητα
 Ε3 τριών (3) τελευταίων ετών
 Ε1 δύο (2) τελευταίων ετών
 Ε9 τελευταίο και δήλωση ΕΝΦΙΑ
 Εκκαθαριστικό Εφορίας δύο (2) τελευταίων ετών
 Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους (αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για
την προηγούμενη χρήση και όλες τις δηλώσεις του προηγούμενου
έτους)
 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) 2015-2016
 Λογαριασμός ΔΕΚΟ της επιχείρησης
 Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
 Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή Πιστοποιητικό εγγραφής στο
αρμόδιο Επιμελητήριο σε ισχύ.






Έντυπα “microSTARS”
Αίτηση δανείου με σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του
νομίμου εκπροσώπου
Συμπληρωμένο
έντυπο
«προβλεπόμενου
οικογενειακού
προϋπολογισμού» του πιστούχου
Συμπληρωμένο έντυπο «προβλεπόμενων ταμειακών ροών» της
επιχείρησης
Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο “microSTARS”

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ
 Ταυτότητα
 Εκκαθαριστικό Εφορίας δύο (2) τελευταίων ετών
 Ε9 τελευταίο και δήλωση ΕΝΦΙΑ
 Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
(Προσκομίζονται σε περίπτωση έγκρισης δανείου κατά την
υπογραφή της δανειακής σύμβασης)





Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ της εταιρίας για τραπεζικές
συναλλαγές (δανειοδοτήσεις)
Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας
Τιμολόγια για πληρωμή
Ταυτότητες διαχειριστή και εγγυητή (πρωτότυπες)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΕ-ΕΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

















Έναρξη δραστηριότητας και μεταβολές
Καταστατικό σύστασης και τροποποιήσεις αυτού
Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού
Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί μη λύσης της εταιρίας
Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης της εταιρίας
Ε9 της εταιρίας και δήλωση ΕΝΦΙΑ
Λογαριασμός ΔΕΚΟ της επιχείρησης
Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους (αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για την
προηγούμενη χρήση και όλες τις δηλώσεις του προηγούμενου έτους)
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) 2015-2016
Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή Πιστοποιητικό εγγραφής στο αρμόδιο
Επιμελητήριο σε ισχύ.
Έντυπα “microSTARS”
Αίτηση δανείου με σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του νομίμου
εκπροσώπου
Συμπληρωμένο
έντυπο
«προβλεπόμενου
οικογενειακού
προϋπολογισμού» του πιστούχου
Συμπληρωμένο έντυπο «προβλεπόμενων ταμειακών ροών» της
επιχείρησης
Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο “microSTARS”

Σε περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας




Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης (3) τελευταίων ετών
Πρόσφατο ισοζύγιο (όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού) και αντίστοιχο
περσινό
Ε3 τελευταίο

Σε περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας


Ε3 τριών (3) τελευταίων ετών

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ)





Ταυτότητα
Εκκαθαριστικό Εφορίας και Ε1 δύο (2) τελευταίων ετών
Ε9 τελευταίο και δήλωση ΕΝΦΙΑ
Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ























Έναρξη δραστηριότητας και μεταβολές
Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης (3) τελευταίων ετών
Πρόσφατο ισοζύγιο (όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού) και αντίστοιχο
περσινό
Ε9 της εταιρίας και δήλωση ΕΝΦΙΑ
Ε3 τελευταίο
Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους (αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για την
προηγούμενη χρήση και όλες τις δηλώσεις του προηγούμενου έτους)
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) 2015-2016
Λογαριασμός ΔΕΚΟ της επιχείρησης
Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή Πιστοποιητικό εγγραφής στο αρμόδιο
Επιμελητήριο σε ισχύ.
Καταστατικό σύστασης και τροποποιήσεις αυτού
Πρακτικό Γ.Σ. για την εκπροσώπηση της εταιρίας
ΦΕΚ για όλα τα παραπάνω
Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού
Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί μη λύσης της εταιρίας
Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης της εταιρίας
Έντυπα “microSTARS”
Αίτηση δανείου με σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του νομίμου
εκπροσώπου
Συμπληρωμένο
έντυπο
«προβλεπόμενου
οικογενειακού
προϋπολογισμού» του πιστούχου
Συμπληρωμένο έντυπο «προβλεπόμενων ταμειακών ροών» της
επιχείρησης
Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο “microSTARS”

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ)





Ταυτότητα
Εκκαθαριστικό Εφορίας και Ε1 δύο (2) τελευταίων ετών
Ε9 τελευταίο και δήλωση ΕΝΦΙΑ
Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΙΚΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
























Έναρξη δραστηριότητας και μεταβολές
Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης (3) τελευταίων ετών
Πρόσφατο ισοζύγιο (όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού) και αντίστοιχο
περσινό
Ε9 της εταιρίας και δήλωση ΕΝΦΙΑ
Ε3 τελευταίο
Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους (αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για την
προηγούμενη χρήση και όλες τις δηλώσεις του προηγούμενου έτους)
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) 2015-2016
Λογαριασμός ΔΕΚΟ της επιχείρησης
Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή Πιστοποιητικό εγγραφής στο αρμόδιο
Επιμελητήριο σε ισχύ.
Καταστατικό σύστασης και τροποποιήσεις αυτού
Πρακτικό Γ.Σ. για την εκπροσώπηση της εταιρίας
ΦΕΚ για όλα τα παραπάνω
Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού
Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί μη λύσης της εταιρίας
Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης της εταιρίας
Έντυπα “microSTARS”
Αίτηση δανείου με σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του νομίμου
εκπροσώπου
Συμπληρωμένο
έντυπο
«προβλεπόμενου
οικογενειακού
προϋπολογισμού» του πιστούχου
Συμπληρωμένο έντυπο «προβλεπόμενων ταμειακών ροών» της
επιχείρησης
Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο “microSTARS”

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ)





Ταυτότητα
Εκκαθαριστικό Εφορίας και Ε1 δύο (2) τελευταίων ετών
Ε9 τελευταίο και δήλωση ΕΝΦΙΑ
Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ



















Έναρξη δραστηριότητας και μεταβολές
Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης (3) τελευταίων ετών
Πρόσφατο ισοζύγιο (όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού) και αντίστοιχο
περσινό
Ε9 της εταιρίας και δήλωση ΕΝΦΙΑ
Ε3 τελευταίο
Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους (αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για την
προηγούμενη χρήση και όλες τις δηλώσεις του προηγούμενου έτους)
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) 2015-2016
Λογαριασμός ΔΕΚΟ της επιχείρησης
Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή Πιστοποιητικό εγγραφής στο αρμόδιο
Επιμελητήριο σε ισχύ.
Καταστατικό σύστασης και τροποποιήσεις αυτού
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού
Πρακτικό Γ.Σ. περί εκλογής τρέχοντος Δ.Σ.
Πρακτικό Δ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα και για την εκπροσώπηση της
εταιρίας
Τα αντίστοιχα ΦΕΚ για όλα τα παραπάνω
Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί μη λύσης της εταιρίας
Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης της εταιρίας

Έντυπα “microSTARS”





Αίτηση δανείου με σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του νομίμου
εκπροσώπου
Συμπληρωμένο
έντυπο
«προβλεπόμενου
οικογενειακού
προϋπολογισμού» του πιστούχου
Συμπληρωμένο έντυπο «προβλεπόμενων ταμειακών ροών» της
επιχείρησης
Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο “microSTARS”

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ)





Ταυτότητα
Εκκαθαριστικό Εφορίας και Ε1 δύο (2) τελευταίων ετών
Ε9 τελευταίο και δήλωση ΕΝΦΙΑ
Έγγραφο παροχής πληροφοριών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

