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ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έκδωσε την
«Περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και
των Διαδικασιών Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων»
(Οδηγία) προς τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ). Η Οδηγία
καθορίζει τις ελάχιστες πρακτικές με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται τα ΑΠΙ και τα ελάχιστα δικαιολογητικά που οφείλουν να λαμβάνουν
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή/και αναθεώρησης πιστωτικών
διευκολύνσεων.
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η βασική αρχή και φιλοσοφία της νέας Οδηγίας είναι
ότι το σημαντικότερο κριτήριο για τη χορήγηση ή/και
αναθεώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων είναι η ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώσει το δάνειο.

Αίτηση Πιστωτικής Διευκόλυνσης
Ο αιτούμενος πιστωτικής διευκόλυνσης οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα:
Εργοδοτούμενος στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα
1. Δήλωση υφιστάμενης απασχόλησης που θα αναφέρει τον τρέχοντα μισθό,
την ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και τη διάρκεια απασχόλησης
(όπου εφαρμόζεται).
2. Πρωτότυπα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας των τριών (3) τελευταίων μηνών.
3. Πρωτότυπο παραστατικό τραπεζικού λογαριασμού των τελευταίων έξι (6)
μηνών (εφόσον ο μισθός κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό).
4. Αντίγραφο δήλωσης Φόρου Εισοδήματος των δυο (2) τελευταίων ετών.
5. Πρωτότυπο των δύο (2) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών φόρου
εισοδήματος.
6. Πρωτότυπο τελευταίας ετήσιας κατάστασης εισφορών κοινωνικών
ασφαλίσεων.
7. Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα (εισόδημα

διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από
επιδόματα πρόνοιας).
Αυτοεργοδοτούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας
1. Βεβαίωση εισοδήματος από Λογιστή.
2. Ιστορικό εισοδήματος ή βεβαίωση τρίτου για τα εισοδήματα του δανειολήπτη ή αποδεικτικά στοιχεία εποχικού ή μη τακτικού εισοδήματος.
3. Απόδειξη πληρωμής φόρου εισοδήματος.
4. Αντίγραφο Δήλωσης κοινωνικών ασφαλίσεων των δυο (2) τελευταίων ετών.
5. Αντίγραφο Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος των δυο (2) τελευταίων ετών.
6. Πρωτότυπο δυο (2) τελευταίων διαθέσιμων εκκαθαριστικών φόρου
εισοδήματος.
7. Αντίγραφο δηλώσεων ΦΠΑ από την ημερομηνία του τελευταίου
ισολογισμού.
8. Έντυπο Δήλωσης ΦΠΑ (σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος στο τμήμα
ΦΠΑ).
9. Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα (εισόδημα
διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από
επιδόματα πρόνοιας).

Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Δανειολήπτη και Εγγυητή
Για σκοπούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη
ή/και του Εγγυητή (όπου εφαρμόζεται) το ΑΠΙ οφείλει να συλλέγει τα
ακόλουθα:
1. Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων.
2. Εάν ο δανειολήπτης/Εγγυητής απολαμβάνει ή εγγυάται
οποιεσδήποτε άλλες Πιστωτικές Διευκολύνσεις
σε οποιοδήποτε ΑΠΙ, οφείλει να προσκομίσει
έγγραφη βεβαίωση από το ΑΠΙ στην οποία να
αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
- Αρχικό ποσό ή το όριο της Πιστωτικής
Διευκόλυνσης.

Πέραν των πιο πάνω το ΑΠΙ, ανάλογα με το είδος πιστωτικής διευκόλυνσης,
οφείλει να συλλέξει τα ακόλουθα:
- Υπόλοιπο κατά την ημερομηνία αίτησης.
- Διάρκεια και η ημερομηνίας λήξης.
- Επιτόκιο.
- Ποσό της δόσης και συχνότητα των δόσεων.
- Ποσό καθυστερημένων οφειλών.
- Ημέρες σε καθυστέρηση.
3. Βεβαιώσεις από άλλα ΑΠΙ για καταθέσεις.
4.Αντίγραφο κατάστασης ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας από το
Κτηματολόγιο.
5.Καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο συμβόλαιο αγοράς
ακινήτου στην περίπτωση που δεν υπάρχει ξεχωριστός
τίτλος ιδιοκτησίας.
6.Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις άλλων περιουσιακών
στοιχείων (μετοχές/άλλες επενδύσεις).

Προσωπικά δάνεια/Λογαριασμοί παρατραβήγματος/Πιστωτικές
κάρτες
Πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση δανείου.
Καταναλωτικά δάνεια
1. Πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση δανείου.
2. Έγγραφα που αποδεικνύουν το σκοπό δανεισμού (γραπτή προσφορά για
την αγορά προϊόντος/υπηρεσίας).
Στεγαστικά δάνεια
1. Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση δανείου.
2. Αγοραπωλητήριο συμβόλαιο (όπου εφαρμόζεται).
3. Αποδεικτικό πληρωμής προκαταβολής (όπου εφαρμόζεται).
4. Για το χρηματοδοτούμενο ακίνητο και το ακίνητο που θα υποθηκευτεί: (i)
τίτλο ιδιοκτησίας του υφιστάμενου ιδιοκτήτη, (ii) άδεια οικοδομής, (iii)

πολεοδομική άδεια, (iv) τοπογραφικό σχέδιο, (v) οικοδομικά σχέδια.
5. Σε περίπτωση ανέγερσης/ανακαίνισης/αποπεράτωσης ακινήτου,
λεπτομερή προϋπολογισμό και ανάλυση κόστους εργασιών υπογεγραμμένο από επαγγελματία επιμετρητή ποσοτήτων.
Αξιολόγηση Ικανότητας Αποπληρωμής
Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη το ΑΠΙ
εξετάζει τα ακόλουθα:
1.Το επαναλαμβανόμενο/σταθερό «συνολικό μηνιαίο εισόδημα» (σύμφωνα
με την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων-ΚΠΟΣ).
Για τους αυτοεργοδοτούμενους/ελεύθερους επαγγελματίες που δεν
έχουν μηνιαίο μισθό, το ετήσιο εισόδημα διαιρούμενο δια του δώδεκα
(12).
Εισοδήματα όπως έσοδα από τόκους, διατροφή και άλλα, λαμβάνονται υπ’ όψιν εφ’ όσον το ΑΠΙ έχει βεβαιωθεί ότι είναι σταθερά και
επαναλαμβανόμενα.

Εισοδήματα προερχόμενα από υπερωρίες, επιδόματα και άλλα έκτακτα εισοδήματα δεν θεωρούνται επαναλαμβανόμενα εισοδήματα και ως εκ τούτου
δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.
2.		Το ποσό εξυπηρέτησης δανεισμού, το οποίο ορίζεται ως το ποσό της
δόσης του δανείου που θα χορηγηθεί, πλέον των δόσεων
των υπολοίπων πιστωτικών διευκολύνσεων του δανειολήπτη με άλλα ΑΠΙ.
Το ποσό εξυπηρέτησης δανεισμού περιορίζεται
στο χαμηλότερο του/της:
(α) 35% του συνολικού μηνιαίου εισοδήματος
του δανειολήπτη, είτε
(β) διαφοράς μεταξύ του «Συνολικού Μηνιαίου

Εισοδήματος» και των «Συνολικών Μηνιαίων Δαπανών», όπως αυτή
υπολογίζεται στην ΚΠΟΣ.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Αίτηση Πιστωτικής Διευκόλυνσης
Ο αιτούμενος πιστωτικής διευκόλυνσης οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τριών τελευταίων
ετών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο
έτος, να υποβάλλονται μη ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις του έτους αυτού.
2.Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του τρέχοντος

έτους για τις εισηγμένες εταιρείες.
3.Διευθυντικούς λογαριασμούς από την ημερομηνία των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων για τις μη εισηγμένες εταιρείες.
4.Αντίγραφο Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων
ετών.
5.Πρωτότυπο τριών (3) τελευταίων εκκαθαριστικών του Φόρου
Εισοδήματος.
6.Αντίγραφο Δηλώσεων ΦΠΑ από την ημερομηνία του τελευταίου
ισολογισμού.
7.Προϋπολογισμός ταμειακών ροών τουλάχιστο για τα επόμενα δυο
χρόνια.
8.Λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλεπόμενα έσοδα που θα προκύψουν
από τη χρήση του αιτούμενου δανείου οι οποίες να δικαιολογούν την
ενίσχυση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της επιχείρησης.
Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
Για σκοπούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη το
ΑΠΙ οφείλει, όπου εφαρμόζεται, να συλλέγει τα ακόλουθα:

1.Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση δανείου.
2.Έγγραφα που αποδεικνύουν τον σκοπό δανεισμού, όπως γραπτή
προσφορά για την αγορά προϊόντος/υπηρεσίας, ιδιωτικό συμφωνητικό
για την αγορά προϊόντος/υπηρεσίας, προτιμολόγια, φορτωτικές.
3.Απόδειξη πληρωμής προκαταβολής ή/και αγοραπωλητήριο συμβόλαιο.
4.Σε
περίπτωση
αγοράς/ανέγερσης/ανακαίνισης/αποπεράτωσης
ακινήτου: (i) τίτλο ιδιοκτησίας του υφιστάμενου ιδιοκτήτη, (ii) άδεια
οικοδομής, (iii) πολεοδομική άδεια, (iv) τοπογραφικά σχέδια, (v) οικοδομικά σχέδια, (vi)λεπτομερή προϋπολογισμό και ανάλυση κόστους
εργασιών υπογεγραμμένο από επαγγελματία επιμετρητή ποσοτήτων.
5.Αντίγραφο κατάστασης ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας από το
Κτηματολόγιο (και για τον Εγγυητή όπου εφαρμόζεται).
6.Καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας (και για τον
Εγγυητή όπου εφαρμόζεται).

Αξιολόγηση Ικανότητας Αποπληρωμής
Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής το ΑΠΙ εξετάζει τα
ακόλουθα:
1.Τις πηγές αποπληρωμής, με βάση τα εισοδήματα / μελλοντικές
ταμειακές ροές του δανειολήπτη.
2.Το ποσό εξυπηρέτησης δανεισμού του δανειολήπτη
το οποίο ορίζεται ως το ποσό της δόσης της πιστωτικής διευκόλυνσης που θα χορηγηθεί πλέον
των δόσεων άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων
(δάνεια, υπεραναλήψεις, πιστωτικές κάρτες) με
άλλα ΑΠΙ.

Τα ΑΠΙ διατηρούν το δικαίωμα τους να καθορίσουν τις δικές τους πρακτικές για τη συμμόρφωση με την Οδηγία και/ ή να καθορίσουν τα
δικά τους σχετικά δικαιολογητικά που θα λαμβάνουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ή/και αναθεώρησης πιστωτικών διευκολύνσεων,
πέραν από τα ελάχιστα που αναφέρονται στο παρόν Έντυπο.
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