
πρΟΣ:
Τράπεζα  ΕυrobαnΚ  Εrgαsίαs Α.Ε.
Κατάστημα / Βυsίness Center ....

Α1ΤΗΣΗ Δ1ΑΚΑΝΟΝ1ΣΜΟΥΊ
ΠΑ ΤΗΝ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ /ΕΝΤΟΛΗ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ™ΕΤΑΦΟΡΑΣ Π1ΣΤΩΣΗΣ

Κατηγορία Συναλλαγής :  Εισαγωγή Αγαθών
Κωδικός ΣυναλλαΥής 1σοζυγίου Πληρωμών (συμπληρώνεται από
την Τράπεζα)  :  ..

ΑριΘμός Αξίας/Φακέλου 2:

1.  Στοιχεία  Πελάτη
1. Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης * :
2. Διεύθυνση/Εδρα* :
3. ΑριΘμός τηλεφώνου / αριθμός Fαχ*:
4. Αρ.  Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  (για φυσικά πρόσωπα)*:
5.   Κωδικός αναγνώρισης Πελάτη -cΙD (συμπληρώνεται από την Τράπεζα)  :
(στο εξής ο  «Πελάτης»)  :

11. Αίτηση/Εντολή
Α.  Με την παρούσα  αιτούμαι  το  διακανονισμό  για  την εισαγωγή -απόκτηση  αγαθών,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία που  αναφέρονται
αμέσως κατωτέρω  :

Στοιyεία Διακcινονισυού
1.      Μετρητοίς   Π*
2.     ΠροΘεσμιακός(      )ημερών    Π*
3.     Αξία τιμολογίου:   Νόμισμα/ Ποσό: *
4.     Εμπορικός Αντιπρόσωπος:
5.      Μεταφορικά έξοδα:
6.      Ασφάλιστρα:
7.     Έκπτωση επί του ποσού τιμολογίου

Ποσό προμήθειας αντιπροσώπου:

κα1

Β.  Σας δίδω  την εντολή  όπως,  με  χρέωση  του  αμέσως  κατωτέρω  υπό  Β.1.  αναφερόμενου  (και τηρούμενου  στην Τράπεζά  σας)
λογαριασμού μου με το ποσό που αμέσως κατωτέρω υπό Β.1. ορίζω:
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ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Π1ΣΤΩΣΗΣ ΜΕ  FΑΧ
ΕΠ1ΘγΜΩ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟγ Δ1ΚΑ1ΩΜΑΤΟΣ Δ1ΑΚ1ΝΗΣΗΣ ΕΛΕγθΕΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑ1ΩΝ
ΕΠ1ΘγΜΩ ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ  Π1ΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΝΔΕ1ΞΗ:

-      ΕΞΟΔΑ13*
1.       Επιβαρύνομαι μόνο με τα έξοδα της τράπεζάς σας      (SΗΑ/SΗΑR)
2.      Τα τραπεζικά έξοδα να με επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου (ΟυFνDΕΒΤ)
3.      Τα τραπεζικά έξοδα να επιβαρύνουν τον Δικαιούχο        (ΒΕΝ/cRΕD)

ΝΑΙ]      ΟΧΙπ1Ο
ΝΑ1π      ΟΧιD11
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Ι1Ι. Δηλώσεις  Πελάτη
Σε σχέση με την παρούσα αίτηση/εντολή   μου ισχύουν επιπροσθέτως τα εξής :
-Σε περίπτωση επιστροφής του   ποσού  της πίστωσης από το πιστωτικό ίδρυμα  του  δικαιούχου, παρακαλώ αυτό να   πιστωθεί στο λογαριασμό

μου  που  χρεώθηκε  για  την  εκτέλεση  της παρούσας  εντολής.  Στην περίπτωση  αυτή,  η  Τράπεζά  σας  δικαιούται  να  παρακρατήσει  από  το  προς
πίστωση ποσό τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για την επιστροφή αυτή
-   Εάν το νόμισμα της συναλλαγής είναι άλλο από το νόμισμα του προς χρέωση λογαριασμού,  η μετατροπή για τη χρέωση του λογαριασμού  Θα

γίνει  με  βάση  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  που  Θα  αναφέρεται  στο  ανηρτημένο  στα  Καταστήματα  της  Τράπεζας  ή  στο  διαδικτυακό  της  τόπο
ημερήσιο  δελτίο  τιμών  συναλλάγματος  της  ημέρας  εκτέλεσης  της  εντολής,  εκτός  εάν  υπάρχει  διαφορετική  συμφωνία  με  τη  συμπλήρωση  των
πεδίων  Ε.2,  Ε.3  και  Ε.4  του  παρόντος  εντύπου.  Στην  ίδια  περίπτωση,  εάν  το  ποσό  της  πίστωσης  επιστραφεί  από  το  πιστωτικό  ίδρυμα  του
δικαιούχου,  η πίστωση του λογαριασμού  μου με το ποσό αυτό Θα γίνει με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που  Θα αναφέρεται στο ίδιο ως άνω
δελτίο της ημέρας επιστροφής.
-Έχω ενημερωθεί για το ποσό των επιβαρύνσεων που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας εντολής μου.
-  Στην  περίπτωση  που  η  Τράπεζα  έχει  παραλάβει  τα  φορτωτικά  έγΥραφα  της  συναλλαγής,  οφείλω  να  έχω  συμπληρώσει  στην παρούσα  τον
ΑριΘμό  Αξίας/Φακέλλου   που   μου   γνωστοποίησε  όταν  με  ειδοποίησε  για   την  παραλαβή   των  φορτωτικών,   άλλως  δικαιούται  να   μην  μου
παραδώσει τα ανωτέρω έγγραφα εκτός αν λάβει αντίθετη εντολή από την Τράπεζα του Δικαιούχου της Πίστωσης.
-Επιβεβαιώνω  ότι  η  παρούσα  συναλλαγή  δεν  συνδέεται  καθοιονδήποτε  τρόπο  με  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  οντότητες  στα  οποία   έχει
επιβληθεί  δέσμευση  περιουσιακών  στοιχείων  ή  η  απαγόρευση  παροχής  χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών  σε  αυτά,  δυνάμει  αποφάσεων  του
Συμβουλίου Ασφαλείας του  ΟΗΕ  ή  κανονισμών  ή  αποφάσεων της Ευρωπα.ι.κής Ένωσης,   με σκοπό   την καταπολέμηση  της τρομοκρατίας,  την
πρόληψη  της  διάδοσης  όπλων  μαζικής  καταστροφής  ή  την  επίτευξη  άλλων  στόχων  της  διεθνούς  κοινότητας  που  καθορίζονται  στις  εν  λόγω
αποφάσεις ή κανονισμούς (άρθρο 49  του ν.  3691/2008   όπως ισχύει σήμερα) ή περιλαμβάνονται στις λίστες που δημοσιεύει το  Γραφείο Ελέγχου
Κεφαλαίων  Εξωτερικού  του  γπουργείου  Οικονομικών  των  ΗΠΑ  (www.treαsυry.gον/Ραges/defαυιt.αsρχ)  με  τα  πρόσωπα  για  τα  οποία  ισχύουν
οικονομικές  κυρώσεις.  Αναγνωρίζω  ότι  η  Τράπεζά  σας  ή  ο  ανταποκριτής  της,  κατά  περίπτωση,  συμμορφούμενοι  προς  τους  ανωτέρω  διεθνείς
κανονισμούς ή αποφάσεις ή κυρώσεις, ενδέχεται να μην εκτελέσουν τη ζητούμενη συναλλαγή ή/και να δεσμεύσουν το ποσό της, στην περίπτωση
που   εντοπιστεί   ή   διαπιστωθεί  ότι   τα  πρόσωπα  που   συνδέονται   με   τη   συναλλαγή   εμπίπτουν  στις  απαγορεύσεις  των  ανωτέρω  διεθνών
κανονισμών ή αποφάσεων ή περιλαμβάνονται στις ανωτέρω λίστες .
-Θα  μεριμνήσω για  την άμεση παροχή  των πρόσθετων πληροφοριών  ή/και εγγράφων που  τυχόν  μου  ζητηθούν από  την Τράπεζά  σας  για  την
ολοκλήρωση  της  συναλλαγής  και  αναγνωρίζω  ότι  σε  περίπτωση  που  οι  ανωτέρω  πληροφορίες  ή  έγγραφα  δεν  παρασχεθούν  έγκαιρα  ή  εάν
κάποιο από τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι ανακριβές ή ανεπαρκές,  η μεταφορά ενδέχεται να μην εκτελεστεί ή  η εκτέλεσή της να ματαιωθεί.
-  Η  παρούσα  εντολή  μου  κατά  τα  λοιπά  διέπεται  από  τους  Γενικούς Όρους  Συναλλαγών  καθώς  και  από  τους Όρους  Παροχής  γπηρεσιών
Πληρωμών της Τράπεζάς σας, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο  Πελάτης Ί4

Παρελήφθη αυθημερόν
από την Τράπεζα ΕυrοbαnΚ Εrgαsίαs ΑΕ

(υπογραφές εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων)

Η Τράπεζα ΕυrοbanΚ Εrgαsίas Α.Ε. ενημερώνει τον Πελdτη για τα εξής :
-Εάν η μεταφορά πίcπωσης ξεπερνά   το ποcπ5 των 50.000 ευρώ ή το ισότιμο cπ άλλο νόμισμα, τα στοιχεία αυτής Θα διαβιβσcmύν στην Τράττεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2535/2004
όπως ισχύει, Υια την κατdρτιση του ισοζυΥίου πληρωμών.
-Εάν η μεταφορά κεφαλαίων είναι διασυνοριακή,  η Τράττεζα έχει την υποχρέωση σύμφωνα με την ΠΟΛ 1177 / 23.08.2011  να   διαβιβάζει cπο γπουρΥείο Οικονομικών τcι στοιχεία της συναλλαγής
c,Ι,rής.
-Εάν Υια την ολc]κλήρωση της συνσλλαΥής χρησιμοποιηθούν οι υπηρεcΠες της SWΙFΤ  (Sοcίety οf WοrΙdWίde  ΙnterbanΚ FίnancιaΙ ΤeΙecοmmυnίcatίοn) ττου εδρεύει στο Βέλγιο (διαδικτυακός τόπος
www.sWίfΙ  .com),  τα δεδοιJένα που αφορούν στη συναλλαγή Θcι διcιβιβαcΠ}ούν σ'αυτήν,  η οποία  εν συνεχεία Θα τα διαβιβάσει για  λόΥους ασφαλείας σε εφεδρικό αρχείο  (bαcΚ-υρ)   ττου τηρεί στις
Η.Π.Α. Στο αρχείο αυτό, cπο οποίο καταχωρούνται όμοια δεδομένα αττό τις τράττεζες όλων των κρατών -μελών της Ευρωπατκής Ενωσης, δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι αρχές των Η Π Α (όπως
το Υπουργείο ΟIκονομικών) με σκοττό την καταπολέμηση της τρομοιφατίας και της νομIμοποίησης εσόδων αττό πσράνομες δρασηριότητες.
-Σε εκτέλεση του  Κανονισμού (ΕΚ) ιjε αριθμό 1781ΏΟΟ6 του Ευρωπα.ίκού Κοινοβουλίου και του Σιιμβουλίου της 15 Νοεμβρίου 2ΟΟ6 ττερί των ττληροφοριών για τον πληρωτή ττου συνοδεύουν τις
ι1εταφορές χρηματ1κών  ποσών  κα1 των  cιποφάσεων  της  Τράπεζcις  της  Ελλάδος  για  την  καταπολέμηση  της νομιμοποίησης  εα5δων  clπό  παρόνομες  δραcπηριότητες  και  την  καταπολέμηση  της
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τρομοκρατίας, το ονομcιτετrώνυμο, η διεύθιΝση και αριθμός του χρεούμενου λογαριασμού του Πελdτη Θα διαβιβαcrΘούν cπο ττισΓωτικό ίδρυμα του δικαιούχοιι καθώς και στο πιστωτικό ίδρυμcι που
τιιχόν μεσολcιβεί Υια την εισέλεση της μετσφοράς πίσΓωσης.  Στην ττερίτττωση τΓου η  μεταφορά πίστωσης γίνεται σε άλλο κράτος -ιJέλος   της Ευρωτταίκής Ενωσης,  δυνατόν να  διαβιβcιCΩεί μόνο ο
αριθμός του χρεούμενου λογαριασμού του Πελάτη ή ο κωδικός αναγνώρισής του που αναφέρετcιι ανωτέρω υπό Ι

Οπου *     το cποιχείο.   εάν τυγχάνει   εφαρμογής,  cJυμπληρώνεται   υποχρεωτικά
Οπου 2  έως  13  :  βλ.  Οδηγίες για τη  συμπλήρωση  αμέσως κατωτέρω

2 [εάν για τη συναλλαγή  η Τράπεζα έχει παραλάβει φορτωτικά έγγραφα,  συμπληρώνεται υποχρεωτικά  με τον αριθμό που σας γνωcποποίηcJε η Τράπεζα όταν σας ειδοποίησε για την παραλαβή των

ΡίΆΤπωότιτκαώ::γ!ΞΞ;φμrινκα,2στοιχείατουΔιακανονισμού,συμπληρώνεταιυποχρεωτικάμόνοτοέναμεχστοκατάλληλοτετραγωνmΤοστοιχείο3συμπληρώνεταιυποχρεωτικάκαιταυπόλοιπα

:σί;ίίξία#ξ:&:Τηοα::γ:ρ,α:φ::Τ:,,οίσεορ,πστυω::ε;:,υπεεπριιθπυτμωε,Τ:,νδ:αχφροε:ε:;ίάδιμαέφνοορυεντικκεονςαλ'ογαριασμόςαπότολογαριασμόχρέωσης

:ίτ::υΞ:π:λΙίκ:ί;t:ε::ΙΤ:ηε:ΤΈ;:πΞοω:σά4ηςΞ;Ξω;ν:Ο:;Ξα:μ&ητσηυ#:Ξμώηννέαwχα?έυωπ:|ςρέίντ:ΙΞε::γπε:δΞε:Ξ;ηαςπηεtξρε?αμςηg:Ξξ;ξψμηΕΤ:Γσοητςηγιατ::νπ:σζΞτίΓιξτ:Τραοτυρσοαπςiξwν3Ά:σςιάτων,γιαποσάανώτερ-ων€
10 000,00 (ή  ισότιμου σε άλλο νόμισμα),  προηγείται  υποχρεωτικά  απευθείας διαπραγμάτευση για την ιcιοτιμία  μετατροπής νομισμάτων και δεν ισχύει το Δελπο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας ]

;o#ίι!::!;Έα:τF:Τα:!:ξττέκ:λ{ί!::ΤκμΞεΞχίtΠαλπηΞι:ονυο#α:ΙγlΞ:5Ρδ:::έκναο#μνόπκεα:ίΞνωεσκητέτε:ητ:ημςε:αwφοεjηόςμwοποσόειναιάνωτων5moo,ooΕυρώύουισοτιμου]
ιι  το  «Δικαίωμα  Ελεύθερης Διακίνησης  Κεφαλαίων»  τροφοδοτείται αυτόματα  με τα ποσά που προήλθαν από εισερχόμενα  εμβάσματα  εξωτερικού  από την ημερομηνία  λήξης της τραπεζικής αργίας

f2αι[εε:ι#ξτ(αα,ΠτΟ:2σοχτ::κ%Ίίεκδ:':μ::ά}]  Στην  περίπωση  που  έχεκ  επ,λέξει  ΝΟΓmaι  ρΓίοπty   το  ποσό  πιστώνεται  στο  λογαριασμό  του  δικαιούχου  το  αργότερο  μέχρι  ΤΟ  Τέλος  Της 3"   εργάσιμης

ημέρσς  από  τη  χρέωση  του  λογαριασμού,  στην  περίπτωση  που  έχετε  επιλέξει  Ηίgh  Ρrιοrιty,  το  ποσό  πιcπώνεται  στο    λοΥαριασμό  του  δικαιούχου  το  αργότερο  μέχρι  το  τέλος  της  επόμενης
εργάσιμης  ημέρας  από  τη  χΡέωση  τΟυ  λΟγαρ1ασμού  κα1  στην  περίτπωση  που  έχετε  επιλέξε1  υrgent,  το  ποcrό  πιστωνετα1  στο  λογαρ|αcJμό  του  δ1κα1ούχου  το  cιργότερο  μέχρ1  το  τέλος  της  ίδ1ας

-      ίρίεαL:λt::τΞr:3ασςχ:τΤκόότ#εχδρέωμ:ηχτ/Ο:ιΑΟΧαΕΡ+ΆσΦμδέΕΣ ΕΝτοΣ ΕγρΩΠΑικΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ή  ΕγρΩΠΑικογ οικοΝΟΜικογ χΩροΥ (ΕΕ/Εοχ)  ΣΕ ΕΥΡΩ Ή       ΣΕ ΝΟΜ1ΣΜΑ ΚΡΑΤΟγΣ-ΜΕΛΟγΣ,

Η  ΕΝΔΕ1ΞΗ  ΕΞΟΔΩΝ  (ΒΕΝ)/(CRΕD) ΔΕΝ ΧΡΗΣ1ΜΟΠΟΙΕ1ΤΑ1 ]Ί4 [ονοματεπώνυμο/α & υπογραφή/ές &, σε περίπτωση νομικού προσώπου, σφραγίδα ονοματεπώνυμο/α και υπογραφή/ές νομίμου/ων εκπροσώπου/ων]
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