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(ημερομηνία/ώρα αποστολής)

Δ1ΤΗΣ:Η -ΔΗΛΩΣ:ΉΙ ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ -DΕcLΑRΑΤΙΟΝ
(Νομικού Προσώπου/Ατομιι{ής Επιχείρησης / Βy tΙιe  Legαι  Εntίty αnd  Sο|e trαder)

ι^ν\ιτιιιΑr`τ`t.Γc`c`                                                                                                                                                                                                                               _____._...........`.   Α.Φ`Μ./Τ.ΙΝ.`..

ΤΗΛ/ΤΕL...............................................ΦΑΞ/FΑΧ.................................................ΗΛ.ΤΑΧ/ΕΜΑΙL....

Ρ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜογΕΝΤΟΛΕΑ/ΑΡΡLΙcΑΝΤ.sΑCCΟυΝΤ-ΙΒΑ_Ν±

ΟΜΙΣΜΑ-ΠΟΣΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/Cί/^RΕJνcy-.4Λ/Οί/Λrr
F ΤΗΕ ΡΑγΜΕΝΤ ΟRDΕR:

Για το ανωτέρω  ποσό  παρακαλούμε να εκδώσετε εντολή πληρωμής με δικαιούχο
αfοresαίd αmουnΙ ίn fανοr οf συι1 nαme αnd αddresS)

α€€ουnt Νο
Κατάστημα/βrαπc^

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡ1ΣΜογ  /CΟυΝΤRγ ΟF DΕsΤΙΝΑΤΙΟΝ

(πλ:ήρηςεπωm)μία,δώθ\]ΝσηhlΡ|eαseίssυeαρqymentοι.derίn

το  προ.ι.όν  της οποίας  Θα πιστωθεί  στον λογ/σμό  αριθμ.//ο  be  Credί./ed /ο  //7e
που  τηρείται  στην  Τράπεζα / λC/d }ιJJ-/ή

ΙΒΑΝ Νο

Για την υλοποίηση της σημερινής εντολής μας καθώς και για την είσπραξη των προμηθειώ`J και εξόδων σας που απορρέουν από την σημερινή εντολήΙ;#cνΞ;:;ν:;Ι`;;h;:`:r_ί::-αr;ά'`α`Ι;;ί-;-beΓΞΞ;=έ;ί=ο`yοώ-cοώm_ίΞsίόn;έn4eχ±nΞ?Ξr':der.ζ,:rρrξs-e.nΙ`ο_r|d|e,::σrΞΞ_:##_σJ\_:δ?.:.:_ύ1rεn:`ν*:Iη.:πα^μ^ες`ΤηνΝn
μ*;\να-τ::;';$ρ.:;;;6"-;;:ί~ί;4.~Χ.Κλ;.;-αΓ;-ι'ί;;;z-e-;;υίrreνοcαb_Ιy(α.sρe$neάίrΑ.rtίcΙes2Ι6?ι:d72_!_rΟ_f.t.!_e:_ί::Ι^.Ξ.Ο.!e^Ι:.:r:.Ρ{λς„,::7ν,αΑ::,:.Ροε::υ:ι

L-':Λ`:-`--'::-'-::':.:::::`...::: .::;:i:: -Ί;; -;:  /:,;ί;ο-Jnur nrdρr ίς nnι rρνrιcαbΙe eνeιι fοr ιhe ι.eαsοns sιαιed ίn Αι.tίcΙe 7 26 οf Ιhe Cίνίι
ανακληθείούτεγιατουςλόγουςπουαναφέρονταιστοάρθρο726Α.Κ/ι.ι/7ι./eοwrοrdeι.7.sι7οίreιtοCαb/eCνeJ7/οj.
C`οdeJ,  να χρεώνετε το λογαριασμό  μας  υπ'αριθμ//ο  deό/./  οι/r  ΑCCο!tt7/  Λ'ο

με το ως
`'`Ι`^-/.    ι`^  ΝΡΙ`-`ιθ-`-.`θ   -`θ   .-νι-r`~-Γ.-Γ --.----- Γ--τ-

άνω  ποσό   της  παρούσας  εντολής  πληρωμής/wίth  the  αfΟΓementίοned  αmουnt  οf thίs  order  ιtαι  το  λογαριασμό  μας  υπ.  ΑριΘμ./and  ουr  Αccουnt
Νο                                                                                                         ........  με τα ποσά των προμηθειών και εξόδων σας που απορρέουν από  την  σημερινή

order, χωρίς  τούτο  `Jα  δημιουργεί  υποχρέωση  της  Τράπεζάς  σας για
ΟΥιν/..ι   r`^\:/  ,,ι .... „ν  .... ι__ ....   ιψ.   ,__,    __,._______    _-;;νξ;:κ:"=':;;;.Ξ*.:;--ε:;α;:i-;ζί-Ξί\έλωΎοδοσίωιwήhουtuιίsgeι;erαιίngαnyοbιίgαύοnοιnheΒαnΚ'sραmοcαrηιοuπheίmροπορerαtίοnsοι.tο

αccουιΊίf;οr sυcΙΊ.

ΜeττγΝ-παρούσαcιναΎνωρ{qΟυμεκα`αποδε™όμεοαότ.\|Wehereby.αcΚnοwΙ:qgegndαcc,eρΙΙ_hαl_:_
1.ΗΤράπεζαουδεμίαευθύνηφέρειμτηνεκτέλεσητηςωςάνωε`JτολήςπληρωμήςσεπερίπτωσηπουταστοιχείατηςπαρούσαςΑίτησης/Δήλωσης

μ1oμυΈΞςΗε:νυαυ\bαμν`:κt##T+εχ5:`;ir*έ`#ξΞ;Τ-ίΞ;έ:±#Τ`ξρ`=ς`βFίίζ.ί-ίί,έ=bά;,Γ!-Ξ',:ζ-:,:ζ:`,_Ι.,έΞ!Ξ_f:::!h^e"e::.e:,r!ί:.,:ο:.f,!,{e`^αrfrοοr:|snΞ:Ξ"ρραyn.enΙοrde,.ί„"
;;ίξrr%άι;;,;`sι-;tζίίι`ι.':;;-;;;;;ι`.;`ί.;ρίί-;αήοnα;ιdDecί.αrά;ίρι,Ί-ίsnοι.ρι:ecί_S_Ξο_r._ί:^ι`ιρt_:.οLm~ρ!e~::`ο.ι...ί:.„!]ΣeRer:Ι.Ί`M+!!:,rcΞ^m`α~υ!eί.,',::.

2.   Η  Τράπεζα  Θα  εκτελέσει  την  αιτούμενη  με  τη`J παρούσα  Αίτηση-Δήλωση  συναλλαγή  αποκλειστικά  βάσει  των  στο`χείων  που  αναγράφο`ται
στην  παρούσα  Αίτηση-Δήλωση  και  δεν  Θα  τα  διασταυρώσει  ούτε  Θα  τα  εξακριβώσει  βάσει  τυχόν  άλλων  στοιχείω`J.  δικα`ολογητικώ`J  ήυπ`:;;έί;::::::::;:ΞΙni;Ι;έ`νΒ;:nυκ`:Jkαπι`έχ`;:;tζ;heν,;α,;ζαΞ;ί_ζ;,ίξ;,:ίξ;-r-eίίesιed,.eΙyίnίsοίeΙ'yοntΙ.έίnfΟrn.αtίοns,αιedhereί,.,α,,dshαιιnο"scerΙαίΓΙοr

εντολή μας/wίth the amουnts οf yουr commίssίοns αnd eχρerιseS υnder ουr ρresent

dοcυmeιΊtοι.νουcher.Sαme Οn the bαsίs
Κ.Α.  0]  -2565]0 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΟRΙG]ΝΑL /j



3.   Σε περίπτωση που η  Τράπεζα υποστεί ζημία από επιβολή οιασδήποτε φύσεως διοικητικής, φορολογικής, τελωνειακής ή  άλλης κυρώσεως λόγω
ανακρίβειας ή ελλείψεως τω`J στοιχείων της παρούσας Αίτησης - Δήλωσης ή μη προσκόμισης συνοδευτικών εγγράφων που απαιτούwαι από τη
νομοθεσι'α,  Θα υποχρεούμεθα στην πλήρη  αποκατάσταση  της ζημίας αυτής νομιμοτόκως / /π /Αe eιm //74/ /Αe Βαnά J.#Cwrs /οsJ οr ώmαge

frοyιξnΨΟrceτentοfαyyαρmίnίsιrαtίνe,ιαχ,.fυs_tοmSοrοtmerίξ;αί-οιbίcαυs;-οfί;αέcυrαcyόrίncοmρΙeιenessοfίnfοrmαtίοnstαιedhereίnοrοfnο-n-
sυbrnίssίοrwfSυρροrιίngdοcυmerιιSreqυίredbyΙαw,/weshα|ΙbέιίαbΙ;fοrfυιιresί;tυιίοnρΙυsΙέgαιίnιere;ι.

Περαιτέρω δηλώιΌυμε υπεύθυνα και διαβεβαιώνουμε ότι η αιτούμε`η ώιναλλαγή δεν αποσκοπεί στην νομιμοποίηση εσόδων τα οποία προέρχονται
αmjόεγκλr(μfrττκήδραστη:ρ\ότrrια|WesοΙemnΙydecΙαreιhαtιheιrαnsαctίοnreqυeS-t;dίsnοιαίmedαιιeg;|ίzαι;οhοfρrdc;edsjίrοmcrίmίnαιαc;ίνίύ.

ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Ρητώς  οΡίζεται  ότι ειδικά  ως  προς  τους  όρους  και  τις  προύποθέσεις  διενέργειας  πράξεων  πληρωμών  εφαρμόζεται

συμπληρωματικά και υπερισχύει η  ταυτόχρονα  συναπτόμνη ή  η  τυχόν ήδη  συναφθείσα σύμβαση-πλαίσιο για τις
υπηρεσίεςπληρωμών(εφεξήςσύμβαση-πλαίσιο,ηοποίαδιέπεταιαπότονΝ.3862/20]0(ΦΕΚΑΊ]3/]3.7.20]0)
Η εντολή  είναι ανέκκλητη  μετά τη  λήψη της από την Τράπεζα.  Εάν η Τράπεζα δεν έχει εκτελέσει την εντολή αυτή

μπορεί να ανακληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση η Τράπεζα Θα πρέπει να έλθει σε επαφή για να λάβει η συναίνεση είτε
από τον δικαιούχο, εάν πρόκειται για πληρωμή στην ίδια, ή από την άλλη Τράπεζα σε διαφορετική περίπτωση. Εφόσον
συμφωνήσει  η  άλλη  πλευρά  μπορεί  να  γίνει  ακύρωση  της  αρχικής  πράξης  με  την  εκτέλεση  ουσιαστικά  μιας
αντίστροφης  πληρωμής.  Η  ακύρωση  μπορεί,  σε  αυτή  την  περίπτωση,  να  δημιουργήσει  εππλέον  έξοδα,  είτε  της
Τράπεζας που Θα πρέπει να επιβαρυνθεί ο Πελάτης και τα οποία ορίζονται κάθε φορά στο ανηρτημένο τιμολόγιο της
Τράπεζας, είτε της άλλης Τράπεζας.

Κάθε  συμβαλλόμενο  μέρος  ευθύνεται,  αναφορικά  με  την  εκτέλεση  της  παρούσας  εντολής  βάσει  των  ειδικώς
οριζομένωνστησύμβαση-πλαίσιο.
Σε περίπτωση που η εντολή δεν εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο μέσα σε έξι μήνες από σήμρα, η Τράπεζα μπορεζ

χωρίς άλλη οδηγία του εντολέα να την ακυρώσει και να του καταβάλει το ισότιμό της, αφού αφαιρέσει τα έξοδά της. Αν
ηειτολήείναισενόμισμαεκτόςΕυρωζώνης,τοισότιμότηςυπολογίζεταιμετηντρέχουσατιμήαγοράςσυναλλάγματος.

ΤΕRΜS ΑΝD CΟΝDΙΤΙΟΝS GΟνΕRΝΙΝG ΤΙΙΕ ΙSSυΕ ΟF Α ΡΑΥΜΕΝΤ ΟRDΕR

Ιt  ίs  eχρresS]y  Stαted  thαt the  frαmewοrΚ  cοntrαct  for  ραyment  trαnsαctίοns  (hereίnaΗer  the  "FrαmewοrΚ  Cοntrαct",

gονerned by Law 3862/20] 0, Gονemment Gαzette Α  ] Ι 3/] 3.7.20] 0), whίch ίs herewίth οr hαs α]reαdy been cοncΙυded,
αρριίestοthetermSαndcοndίtίοnsgονemίngρaymenttrαnSαctίοnSαsαSυρρ]ementαryαndSυρerSedίngregυιαtίοn.

Αn οrder becοmeS ίrreνοcαbΙe υροn ίtS receίρt by the ΒαnΚ. Ιt ίs ροsSίble fοr the οrder tο be reνοκed ίf the ΒαnΚ hαs nοt

yet eχecυted ίt. Ηοweνer, ίf the οrder hαs been eχecυted, the ΒαnΚ hαs tο reqυeSt αnd οbtαίn the cοnSent eίther (ίn cαseS
οf ραyment to the ΒanΚ) οf the benefίcίαry οr (ίn οther cαseS) οf the ραyίng bαnΚ.  Ιf Sυch cοnSent ίs gίνen, the ίnίtίαι

tranSαctίοn  cαn be canceΙΙed αnd the αmουnt refυnded.  Τhίs cαnce]Ιαtίοn mαy generαte fυrther chαrges ραyαbΙe by the

cυstοmer eίtΙιer tο the ΒαnΚ (αs Sρecίfίed ίn the ρrίce ]ίst ρυbΙίshed fίοm tίme tο tίme) οr the οther bαnΚ.

Εαch ραrty heretο ίs Ιίαb]e, αs regαrdS eχecυtίοn ofthίs οrder, υnder tΙιe Sρecjfίc terms οfthe frαmewοrΚ cοntract.

Ιn the eνent thαt the οrder ίs nοt eχecυted wίthίn sίχ monthS of tοdαy fοr αny reαsοn whαtsοeνer, the ΒαnΚ cαn, wίthουt

αny ίnStrυctίοn frοm the αρρΙίcαnt, cαnceΙ the οrder αnd refυιιd the αmουnt ]esS the ΒαnΚ'S eχρenses.  Ιf the οrder ίs ίn α

cυrτency οtΙιer thαn the eυrο, the eqυίναιent Shαιι be cαιcυιαted αt the cυrreιιt eχchαnge bυyίng rαte.

Βεβαιώνεται το γνήσ`ο / όμοιο της υπογραφής τ .... `..   W'e λeι-eό]J Cοn/wπ /ώe fι.gπο/ίίι.€/s/ ο/

που  εκπροσωπεtlούν  νόμ\ιια  τη`ι  Whο  Ιegα|Ι)'  ι.eρι.esenl(S)

ιs / αre αυιhenιίc ιιια ιCh(eS) ιhe Sίgnαnιι-e sρecίιιιen(s) ίn ουι. recοι-ds.

ΕΘΝIΚΗ  ΤΡΑrlΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛ^ΑΔΟΣ  Α.Ε.       Λ/.4 /./ίJιν.i/  #;jwΚ ίJ/.. (;/ί/:'/.,.( `/:..`. zJ

Ο Α ΙΤΩΝ ΚΑ Ι ΔΗΛΩΝ
ΑΡΡΙJCΑΝΤ ΑΝD DΕ;cΙ,ΑRΑΝΤ

(υποΎροφή/..ίgnαιιιι.ιθ!ι)

(ημερομηνία/ώίc)



ΞΞ:,ί#
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

(............)

Α1ΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣγΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜ1ΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΕΠΙΤΗΔΕγΜΑΤΙΩΝ

* συμπληρώνεται στην περίιττωση νομικού προσώπου

Με την παρούσα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην από 18/7/2015 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α' 84), όπως ισχύει, και την Απόφαση
664/ΕΞ/2015  (ΦΕΚ  Β'1563)    της  Επιτροπής Έγκρισης  Τραπεζικών  Συναλλαγών  όπως  ισχύει,  αιτούμαι,  πο  πλαίσιο των
επιχειρηματικών μου δραστηριοτήτων, την έγκριση της κάτωθι συναλλαγής προς το εξωτερικό:

ίτο1ΧΕ1ΑΣγΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ξj4ΡΣΞ±LΝ.Α^^ΑLΔΔβiΣ/επιλέξπΕμώεκrωνκαm;τξρωςπΑοιώγ/

άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης η πΙστωσης σε αναμονη
_.----_---....---_.------------..--..--Ι-.---Ι-...-_.~.--.--..-.-.......-_.-.-1-.-.--............"...-.....-..-...-.--.....-~....-....--.-......_-.-....._-____.._

έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής

Σ±±±!9ΔΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ /ι±ι±μ±
(ΕγρΩ)

LL±uΕ=ί)ΤΙ/μπληρώκττι(ΤΟάhΟ`ήμq±9

ΣγΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑΔΙΚΑ1ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
υπεύθυνη δήλωση,δικαίολοm rίκά εtσαyωyώιt,τιμολόγια (σε αριθμό)

Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση:
-       των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων που έχουν τεθεί δυνάμει της από 18/7/2015 Πράξης Νομοθετικού περίεχομένου (ΦΕΚ Α' 84),

όπως ισχύει
-       της προβλεπόμενης στην από 28/6/2015 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει

ιδίως των από 30/6/2015 (ΦΕΚ Α' 66) και 14/7/2015 (ΦΕΚ Α' 79) Πράξεων Νομοθετικού  Περιεχομένου, διαδικασίας περί σύαΓτασης
και λειτουργίας Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών πο Υπουργείο Οικονομικών με αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων
έγκρισης συγκεκριμένων συναλλαγών

-       της  υπ'  αριθ.  664/ΕΞ/2015/απόφασης  της  Επιτροπής Έγκρισης  Τραπεζικών  Συναλλαγών,  όπως  ισχύει,  περί  σύαασης  Ειδικών
γποεπιτροπών  ανά  πιστωτικό  ίδρυμα,  οι  οποίες  δύναwαι  βάσει  συγκεκριμένων  όρων  και  προύποθέσεων  (όπως  ενδεικτικά
αναφέρεται  η  προτεραιοποίηση των αιτημάτων αναλόγως της φύσης τους,  η  εφαρμογή  εγκριτικών ορίων ανά πελάτη  και ανά
πιστωτικό ίδρυμα,  η  προσκόμιση δικαιολογητικών πλήρους τεκμηρίωσης των υποβληθέwων αιτημάτων,  κλπ.) να εγκρίνουν την
διενέργεια των ακόλουθων τραπεζικών συναλλαγών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό, cπο πλαίσιο των
επιχειρηματικών τους δρααηριοτήτων:

ο      εκτέλεση πληρωμών έναντι παρασ[ατικών (π.χ. τιμολόγια, προ-τιμολόγια, φορτωτικές, κλπ.),
ο      άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή,
ο      έκδοση νέων εγγυητικών επιαολών

Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έγγραφη τεκμηρίωση τυχόν απόρριψης του αιτήματος ή μέρους αυτού,  κατόπιν της
εξέτασήςτουαπότηνΕπιτροπή'ΕγκρισηςΤραπεζικώνΣυναλλαγώνήτηνΕιδικήγποεπιτροπήΈγκρισηςΤραπεζικώνΣυναλλαγών.
Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω ότι απαλλάσσω από κάθε ευθύνη την Εθνική Τράπεζα και παραιτούμαι από κάθε απαίτηση για αποζημίωση ή
οποιαδήποτε αξίωση για τυχόν καθυστέρηση στη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος μου ή/και απόρριψη ολόκληρου ή μέρους αυτού.

Ο Α1ΤΩΝ

(υπογραφή)

(τόπος / ημερομηνια)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Ημερομηνία:

Προς την
Τράπεζα

(επώνυμο/επωνυμία)

(διεύθυνση)

(Α.Φ.Μ.) (Αντικείμενο Δ ρ αστη ριότη τας)

Κύριοι,
Με  ατομική  μου  ευθύνη  και γνωρίζοντας  τις  κι>ρώσεις  που  προβλέπονται  από  τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η αξία σε ευρώ των
εισαγωγών  και  ενδοκοινοτικών  αποκτήσεων,  εξαιρουμένων  τυχόν  δασμών,  που
πραγματοποίησε  η  ως  άνω  εταιρεία,  την  οποία  νομίμως  εκπροσωπώ,  κατά  την
προηγούμενη χρήση είναι, ανά μήνα η ακόλουθη:

ΜΗΝΑΣ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟγ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(αξία σε ευρώ)

ΙΑΝογΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣγΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ

Για την εταιρεία

(Σφραγίδα και Υπογραφή)


