ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΟΧΟΥ
Αθήνα,

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

(Πλήρη στοιχεία, Δ/νση – Τηλέφωνα)

ΤΟ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Δ/νση Εγγ. Επιστολών
Π.Π. Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα
Αθήνα
Υποβάλλω το συνημμένο Εμπιστευτικό δελτίο
παρακαλώ για την Εγγραφή στους πιστωτικούς
καταλόγους για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών.

Ο Αιτών

Σημείωση :

Η εξακρίβωση χορηγήσεως ανειλικρινούς πληροφορίας συνεπάγεται την μη
αναγραφή στους πιστωτικούς καταλόγους ή διαγραφή από αυτούς.

1)

Ονοματεπώνυμο Μετόχου ή Εταιρική επωνυμία

2)

Διεύθυνση Κατοικίας / Έδρας

3)

Ηλικία

4)

Ιδιότητα και ειδικότητα σε έργα /μελέτες / προμήθειες

5)

Τάξη Πτυχίου

6)

Από ποίας εποχής ασκείται το επάγγελμα του
εργολάβου / μελετητή και ποια έργα αναλάβατε και
εκτελέσατε και χρονολογία εκτελέσεως

7)

8)

Αν πρόκειται περί ομορρύθμου εταιρείας να
Σημειωθούν τα ονόματα ενός εκάστου των συνεταίρων
και να υποβληθεί αντίγραφο του Καταστατικού της
Εταιρείας. Αν πρόκειται περί Ανωνύμου Εταιρείας να
υποβληθεί αντίγραφο του Καταστατικού, τα ονόματα
του Δ. Συμβουλίου και τα αντίγραφα των σχετικών
εξουσιοδοτήσεων.

Έχετε κτηματική περιουσία ; Να περιγραφούν τα
κτήματα είτε αστικά είτε αγροτικά είναι αυτά,
εμβαδόν γηπέδου και όγκος μονορόφου, διορόφου κλπ.
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9)

Προκειμένου περί αστικών κτημάτων,
ιδιοκατοικούνται αυτά ή είναι μισθωμένα και ποίον το
ετήσιο μίσθωμα για κάθε ένα ; Προκειμένου περί
αγροτικών ποίον το ετήσιο έσοδο κατά μέσον όρο κατά
την τελευταία τριετία ;

10)

Διαθέτετε ως προσωπική σας περιουσία υλικά,
εργαλεία ή μηχανήματα χρήσιμα για τις εργοληπτικές /
μελετητικές σας εργασίες, από ποια είδη αποτελούνται
αυτά, και ποια η σημερινή αυτών αγοραία αξία ;

11)

Βαρύνονται τα ως άνω κτήματά σας με υποθήκες,
προσημειώσεις ή κατασχέσεις, για ποια ποσά και υπέρ
τίνων ;

12)

Ποια κεφάλαια, σε μετρητά ή άλλες κινητές αξίες
διαθέτετε στις εργασίες σας (χρεόγραφα,
απαιτήσεις, κλπ)

13)

Μήπως έχετε καταστεί έκπτωτος αναληφθέντος έργου ;
Να σημειωθεί το έργο/ η μελέτη, η ημερομηνία
κατακύρωσης, το όνομα του εργοδότη και ο λόγος της
έκπτωσης σας.

14)

Μήπως συμβιβαστήκατε ποτέ με τους πιστωτές σας,
ποια εποχή και με ποιους ;

15)

Έχετε πίστωση προσωπική σε Τράπεζα, ποία Τράπεζα
και πόση πίστωση ;

16)

Μπορείτε να διαθέσετε προσωπική ή εμπράγματη
εγγύηση τρίτου και ποίου ;
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17)

Υποδείξτε τρία ή τέσσερα γνωστά πρόσωπα τα οποία
δύνανται να δώσουν πληροφορίες για σας (μέτοχοι του
Ταμείου)

18)

Δώστε κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να κάνει
πληρέστερη διαφώτιση για σας.

Ο

Αιτ.

ΣΗΜ. – Αν ο χώρος δεν είναι επαρκής δύναται να επισυναφθεί πρόσθετο φύλλο
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Ιδιαίτερες πληροφορίες παρά της υπηρεσίας :
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