
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1/2018 [ΤΕ 1_2018] 

Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου 

Από: Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων 

Ημερομηνία: 11 Ιανουαρίου 2018 

Θέμα: Επιστολή πιστοποίησης τραπεζικών 
υπολοίπων και συναλλαγών από τράπεζες 
προς Ελεγκτές  

 
 
Η παρούσα Εγκύκλιος αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 56 με ημερομηνία 23 
Δεκεμβρίου 2013, αναφορικά με την Επιστολή πιστοποίησης τραπεζικών 
υπολοίπων και συναλλαγών από τράπεζες προς Ελεγκτές («Πιστοποιητικό») 
που θα αποστέλλουν οι τράπεζες στους Ελεγκτές, σύμφωνα με νέα συμφωνία επί του 
θέματος που έγινε με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ). 
 
Οι κάτωθι κατευθυντήριες γραμμές έχουν συμφωνηθεί με τον Σύνδεσμο Τραπεζών 
Κύπρου (ΣΤΚ) και πρέπει να ακολουθούνται: 
 

 Η αίτηση Ελεγκτή και η ετήσια/μόνιμη εξουσιοδότηση πρέπει να 
αποστέλλεται απευθείας στο τραπεζικό υποκατάστημα του πελάτη από τον 
ελεγκτή και όχι από τον πελάτη. 

 Η αίτηση  ελεγκτή πρέπει να υπογράφεται από τον Ελεγκτή. 
 Σε περίπτωση μόνιμης εξουσιοδότησης, και όταν το πρωτότυπο έχει ήδη 

σταλεί στην τράπεζα το/α προηγούμενο/α έτος/οι, υπογεγραμμένο αντίγραφο 
θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση ελεγκτή.  

 Ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας του/των φυσικού/(ών) προσώπου/(ων) 
ή το/(α) όνομα/(ονόματα) του/των νομικού/(ών) προσώπου/(ων)  και ο 
αριθμός εγγραφής του/(ς) θα πρέπει να αναφέρονται  στην ετήσια/ μόνιμη 
εξουσιοδότηση. 

 Οι ετήσιες/μόνιμες εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να ετοιμάζονται σε μια σελίδα 
και σε  περίπτωση δύο ή περισσότερων σελίδων, θα πρέπει να υπογράφονται 
όλες οι σελίδες.  

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου (ελεγκτικού οίκου), θα πρέπει να 
αναγράφονται στην επιστολή εξουσιοδότησης το ονοματεπώνυμο και η θέση 
του υπογράφοντος. 

 Η τραπεζική βεβαίωση λήψης θα πρέπει να συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία 
επικοινωνίας του ελεγκτικού γραφείου/ ελεγκτή.  

 Ονόματα τρίτων προσώπων δεν θα συμπεριλαμβάνονται λόγω της νομοθεσίας 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 
 



 

 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα: 
 
Παράρτημα 1: Συνήθης Αίτηση Ελεγκτή για Τραπεζική Έκθεση  

[υπογράφεται από το ελεγκτικό γραφείο/ελεγκτή] 
 
Παράρτημα 2: Τραπεζική Βεβαίωση Λήψης της Αίτησης του Ελεγκτή 

[το πρώτο μέρος συμπληρώνεται από το ελεγκτικό 
γραφείο/ελεγκτή, και το δεύτερο μέρος από την τράπεζα που το 
επιστρέφει πίσω στο ελεγκτικό γραφείο/ελεγκτή] 
 

Παράρτημα 3Α: Ετήσια Εξουσιοδότηση Πελάτη της Τράπεζας για Παροχή 
Πληροφόρησης 
[υπογράφεται από τον πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που 
διατηρεί τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε φορά που το ελεγκτικό 
γραφείο/ελεγκτής ζητά από την τράπεζα να συμπληρώσει και να 
αποστείλει το πιστοποιητικό] 

 
Παράρτημα 3Β: Μόνιμη Εξουσιοδότηση Πελάτη της Τράπεζας για 

Παροχή Πληροφόρησης 
[υπογράφεται από τον πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που 
διατηρεί τον τραπεζικό λογαριασμό την πρώτη φορά που το 
ελεγκτικό γραφείο/ελεγκτής ζητά από την τράπεζα να 
συμπληρώσει και να αποστείλει το πιστοποιητικό, και ισχύει μέχρι 
ανάκλησής της] 

 
Παράρτημα 4: Συνήθης Αίτηση για Πληροφόρηση 

[συμπληρώνεται από την τράπεζα] 
 
Σημειώνεται ότι, μετά από συμφωνία με τον ΣΤΚ, η μόνιμη εξουσιοδότηση που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3Β είναι πλέον αποδεκτή από όλες τις 
τράπεζες στην Κύπρο που είναι μέλη και συνδεδεμένα μέλη του ΣΤΚ.  Κατά 
την ημερομηνία της παρούσας Εγκυκλίου, τα μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη του ΣΤΚ 
έχουν ως εξής: 
 
Μέλη: 
1.   Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
2.   Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 
3.   Alpha Bank Cyprus Ltd 
4.   Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) 
5.   USB BANK PLC 
6.   CDBBANK 
7.   Societe Generale Cyprus  
8.   ASTROBANK  
9.   RCB Bank Ltd 
10. Eurobank Cyprus Ltd 
11. Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα  
12. Ancoria Bank 
 



 

 

Συνδεδεμένα μέλη 
13. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
 
 
Η ετήσια εξουσιοδότηση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3Α θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται για αιτήσεις που αποστέλλονται σε τράπεζες οι οποίες δεν είναι μέλη 
ή συνδεδεμένα μέλη του ΣΤΚ. Θα γίνεται επίσης αποδεκτή από μέλη και συνδεδεμένα 
μέλη του ΣΚΤ για τυχόν περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν επιθυμεί να παραχωρήσει 
μόνιμη εξουσιοδότηση. 
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Παράρτημα 1: Συνήθης Αίτηση Ελεγκτή για Τραπεζική Έκθεση 
 
 
Προς: Διευθυντή τραπεζικού υποκαταστήματος 
 
 
 
Ημερομηνία 
 
Αναφορά: 
 
Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία 
 
Θέμα: [Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου: …………………. 
  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ………………... 
  ή 
  Όνομα νομικού προσώπου: …………………… 
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας]: …………………. 
 

Συνήθης αίτηση ελεγκτή για τραπεζική έκθεση για το έτος που 
έληξε στις …………... 

 
Με βάση τις οδηγίες του πιο πάνω αναφερόμενου πελάτη σας που δόθηκαν με τη 
συνημμένη ετήσια/μόνιμη εξουσιοδότηση [διαγράψετε όπως ισχύει], παρακαλούμε 
όπως μας αποστείλετε, ως ελεγκτή/(ές) του πελάτη σας, για σκοπούς της εργασίας 
μου/μας, χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε συμβατική σχέση μαζί μου/μας, τις 
πληροφορίες που επισυνάπτονται σχετικά με τις υποθέσεις του/τους στην τράπεζά σας 
κατά το κλείσιμο των εργασιών  στις ____________ και, στις περιπτώσεις των 
στοιχείων 2 και 7, κατά τη διάρκεια της  περιόδου από ____________. 
 
Για κάθε στοιχείο, παρακαλούμε όπως αναφέρετε οποιουσδήποτε παράγοντες που 
μπορεί να περιορίσουν την πληρότητα της απάντησής σας και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει οτιδήποτε για να αναφέρετε, παρακαλούμε να δηλώσετε «ΤΙΠΟΤΕ». 
 
Γίνεται αντιληπτό ότι οποιεσδήποτε απαντήσεις δοθούν είναι άκρως εμπιστευτικές. 
 
Τραπεζική βεβαίωση λήψης της Αίτησης του Ελεγκτή 
 
Συνημμένη θα βρείτε επίσης την «Τραπεζική βεβαίωση λήψης της Αίτησης του 
Ελεγκτή», την οποία παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στο Μέρος Β και μας την 
επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Υπογραφή:…………………………………….. 
 
Όνομα:……………………………………….. 
 
Θέση:………………………………………… 
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Παράρτημα 2: Τραπεζική Βεβαίωση Λήψης της Αίτησης του Ελεγκτή 
 
 
Τραπεζική Βεβαίωση Λήψης της Αίτησης του Ελεγκτή 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α – Το Μέρος αυτό να συμπληρωθεί από τον Ελεγκτή 
 
Αυτή η βεβαίωση λήψης πρέπει να επιστραφεί στον: 
 
Όνομα: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Θέση: ……………………………………………………………………………………………………………
 
Ελεγκτικό γραφείο: ………………………………………………………………………………………. 
 
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Αρ. Τηλεφώνου: ……………………………….. Αρ. Τηλεομοιότυπου: …………………………….

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………...
 
 
ΜΕΡΟΣ Β – Το Μέρος αυτό να συμπληρωθεί από την Τράπεζα 
 
Ευχαριστούμε για την αίτησή σας για τραπεζική έκθεση για ελεγκτικούς σκοπούς 
σε σχέση με 
_____________________________________________ (όνομα πελάτη). 
 
Η αίτησή σας λήφθηκε στις: 
________________________________________ (ημέρα/μήνας/χρόνος) 
 
Η αίτηση σας τυγχάνει επεξεργασίας και η επιστολή θα συμπληρωθεί μόλις 
μαζευτούν τα ζητούμενα στοιχεία.  Σε περίπτωση που χρειάζεστε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε όπως απευθύνετε τα ερωτήματά σας στον:
 
Όνομα: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Θέση: ……………………………………………………………………………………………………………
 
Τράπεζα: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Αρ. Τηλεφώνου: ……………………………….. Αρ. Τηλεομοιότυπου: …………………………….
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………... 
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Παράρτημα 3A: Ετήσια Εξουσιοδότηση Πελάτη της Τράπεζας για Παροχή 
Πληροφόρησης 

 
 
Προς: Διευθυντή τραπεζικού υποκαταστήματος 
 
 
 
Ημερομηνία 
 
Αναφορά: 
 
Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία 
 
Θέμα: [Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου: …………………. 
  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ………………... 
  ή 
  Όνομα νομικού προσώπου: …………………… 
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας]: …………………. 
 

Ετήσια εξουσιοδότηση πελάτη για την παροχή  πληροφόρησης 
 
Σας εξουσιοδοτώ/εξουσιοδοτούμε να παράσχετε οποιαδήποτε πληροφόρηση μπορεί να 
σας ζητηθεί από τον/τους ελεγκτή/(ές) μας κκ [Όνομα Ελεγκτικού γραφείου/ελεγκτή], 
στη συνήθη αίτησή τους για το πιστοποιητικό ελεγκτών  για σκοπούς του λογιστικού 
ελέγχου και σε οποιεσδήποτε πρόσθετες αιτήσεις για επιπρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τα υπόλοιπα και τις συναλλαγές μας με την τράπεζά σας στις 
____________________ και κατά την περίοδο από ________________. 
 
Βεβαιώνω/Βεβαιώνουμε ότι είμαστε ενήμεροι για τη φύση και το περιεχόμενο της 
πληροφόρησης που θα σας ζητηθεί. 
 
Κατανοώ/Κατανοούμε ότι η ετοιμασία και υποβολή της πληροφόρησης στους ελεγκτές 
μας θα συνεπάγεται χρέωση τραπεζικών εξόδων και εγώ/εμείς με την παρούσα σας 
εξουσιοδοτώ/εξουσιοδοτούμε να χρεώσετε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς που 
έχω/έχουμε μαζί σας, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της τράπεζάς σας. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Υπογραφή:…………………………………….. 
 
Όνομα:……………………………………….. 
 
Θέση:………………………………………… 
 
 
 
(Υπογράφεται  σύμφωνα με τις εντολές που διέπουν την λειτουργία του τραπεζικού 
λογαριασμού του πελάτη) 
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Παράρτημα 3Β: Μόνιμη Εξουσιοδότηση Πελάτη της Τράπεζας για 
Παροχή Πληροφόρησης 

 
Προς: Διευθυντή τραπεζικού υποκαταστήματος 
 
 
Ημερομηνία 
 
Αναφορά: 
 
Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία 
 
Θέμα: [Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου: …………………. 
  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ………………... 
  ή 
  Όνομα νομικού προσώπου: …………………… 
  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας]: …………………. 
 

Μόνιμη εξουσιοδότηση πελάτη για την παροχή  πληροφόρησης 
 
Με την παρούσα επιστολή σας εξουσιοδοτώ/εξουσιοδοτούμε να παράσχετε 
οποιαδήποτε πληροφόρηση μπορεί να σας ζητηθεί από τον/τους ελεγκτή/(ές) μας, 
κκ [Όνομα Ελεγκτικού γραφείου/ελεγκτή], στη συνήθη αίτησή τους για το 
πιστοποιητικό ελεγκτών για σκοπούς λογιστικού ελέγχου και οποιοδήποτε αίτημα για 
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις μας με την τράπεζά σας από την 
ημερομηνία αυτής της εξουσιοδότησης και μέχρι αυτή να αντικατασταθεί. 
 
Βεβαιώνω/Βεβαιώνουμε ότι είμαι/είμαστε ενήμερος/οι για τη φύση και το 
περιεχόμενο της πληροφόρησης που θα σας ζητηθεί. 
 
Κατανοώ/Κατανοούμε ότι η ετοιμασία και υποβολή της πληροφόρησης στους 
ελεγκτές μας θα συνεπάγεται χρέωση τραπεζικών εξόδων και σας 
εξουσιοδοτώ/εξουσιοδοτούμε να χρεώσετε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς που 
έχω/έχουμε μαζί σας, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της τράπεζάς σας. 
 
Παρακαλώ/Παρακαλούμε όπως θεωρήσετε την εξουσιοδότηση αυτή ως έγκυρη 
μέχρις ότου ανακληθεί εγγράφως ή/και εάν υπάρχουν αλλαγές στους Συμβούλους, 
Εξουσιοδοτημένους Υπογράφοντες των τραπεζικών λογαριασμών ή/και στους 
Ελεγκτές.  Θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές. 
 
Βεβαιώνω/Βεβαιώνουμε ότι έχουμε την εξουσιοδότηση να προβούμε στην υποβολή 
τέτοιου αιτήματος. 
 
Με εκτίμηση 
 
Υπογραφή: …………………………………….. 
 
Όνομα: ……………………………………….. 
 
Θέση: ………………………………………… 
 
(Υπογράφεται  σύμφωνα με τις εντολές που διέπουν την λειτουργία του τραπεζικού 
λογαριασμού του πελάτη) 
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Παράρτημα 4: Συνήθης Αίτηση για πληροφόρηση 
 
 
Ημερομηνία: 
 
Παραλήπτης: ………………………………………………………………….. 
 
Όνομα Πελάτη: ……………………………………………………………………. 
 
Θέμα:  Συνήθης Αίτηση για Πληροφόρηση 

 
 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί  
 
1. Ανοιχτοί Λογαριασμοί 
 
Παρακαλούμε όπως δοθούν πλήρεις τίτλοι όλων των ανοιχτών, ιδίων και 
κοινών λογαριασμών των ακόλουθων τύπων με τις  ιδιότητες που 
αναγράφονται παρακάτω. Για τα μη εφαρμόσιμα χαρακτηριστικά, το 
πεδίο δεν πρέπει να εμφανίζεται. 
 
Τύπος λογαριασμών: 
 Δάνεια 
 Τρεχούμενοι λογαριασμοί 
 Λογαριασμοί πιστωτικών καρτών 
 Όρια αναχρηματοδότησης δανείων 
 Λογαριασμοί ταμιευτηρίου 
 Λογαριασμοί προειδοποίησης 
 Λογαριασμοί εμπρόθεσμων καταθέσεων 
 Οποιοσδήποτε άλλος λογαριασμός διατηρείται στην τράπεζά σας 

εάν δεν αναφέρεται παραπάνω 
 
Ιδιότητες λογαριασμού:  

(α) Αριθμός λογαριασμού 
(β) Ένδειξη προσωπικού/κοινού λογαριασμού 
(γ) Τύπος λογαριασμού 
(δ) Νόμισμα 
(ε) Υπόλοιπο (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών υπόλοιπων) 
(στ) Αρχικό ποσό δανείου 
(ζ) Όριο διευκόλυνσης 
(η) Βάση επιτοκίου 
(θ) Περιθώριο επιτοκίου 
(ι) Συνολικό επιτόκιο 
(ια) Δεδουλευμένοι τόκοι (αλλά που δεν χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν) 
(ιβ) Χρεωστικοί τόκοι 
(ιγ) Πιστωτικοί τόκοι 
(ιδ) Αμυντική εισφορά 
(ιε) Επόμενη ημερομηνία αναθεώρησης (π.χ. για λογαριασμούς 

υπερανάληψης/παρατραβήγματος και δάνεια)1 

Απάντηση

                                                            
1 Οι τράπεζες θα παρέχουν τις πληροφορίες μόνο όταν είναι άμεσα διαθέσιμες.  
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(ιστ) Ημερομηνία λήξης (π.χ. για δάνεια)
(ιζ) Δεσμευμένο ποσό 
(ιη) Με δικαίωμα αναγωγής / Χωρίς δικαίωμα αναγωγής (π.χ. για 

υπηρεσίες φάκτορινγκ)1 
(ιθ) Καθυστερήσεις / υπερβάσεις 

 

Συνήθης Αίτηση για Πληροφόρηση
 
2. Κλειστοί Λογαριασμοί 
 
Παρακαλούμε όπως δοθούν πλήρεις τίτλοι όλων των ανοιχτών ιδίων 
και κοινών λογαριασμών που αναφέρονται πιο πάνω, οι οποίοι  
τερματίστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς (ημερολογιακό έτος) με  
τις πιο κάτω ιδιότητες: 
 
Ιδιότητες λογαριασμών: 
 
(α) Αριθμός λογαριασμού 
(β) Ένδειξη προσωπικού/κοινού λογαριασμού  
(γ) Τύπος λογαριασμού 
(δ) Νόμισμα 
(ε) Τόκοι που χρεώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 
(στ) Τόκοι που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς  
(ζ) Αμυντική εισφορά κατά την περίοδο αναφοράς 
(η) Ημερομηνία τερματισμού  
 

3. Εμπορικές χρηματοδοτήσεις 
 
3.1 Εγγυήσεις / ομόλογα / αποζημιώσεις που εκδόθηκαν από την  
          τράπεζα σε δικαιούχο για λογαριασμό του πελάτη. 
 

(α) Είδος εγγύησης 
(β) Ημερομηνία έκδοσης 
(γ) Ημερομηνία λήξης  
(δ) Ποσό  
(ε) Νόμισμα  

 
3.2 Σύνολο Αποδεχθέντων συναλλαγματικών βάσει εγγράφων προς 

είσπραξη. 
 
3.3 Σύνολο υποχρεώσεων που εκκρεμούν βάσει ενέγγυων   
           πιστώσεων. 

 

Απάντηση

 
 

4. Παράγωγα και εμπορία συμβολαίων για προθεσμιακές  
παραδόσεις εμπορευμάτων 

 
 Να δοθούν τα νομίσματα, ποσά και ημερομηνίες λήξης ανά  
 συμβόλαιο όλων των παράγωγων συμβολαίων περιλαμβανομένων  
των ακόλουθων: 

 
(α) προθεσμιακά συμβόλαια ξένου συναλλάγματος 
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(β) συμφωνιών ανταλλαγής σταθερών και κυμαινόμενων 
επιτοκίων 

(γ) προθεσμιακών χρηματοοικονομικών συμβολαίων 
(δ) ανταλλαγές επιτοκίων ορισμένου νομίσματος 
(ε) συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης  
(στ) συμβόλαια πολύτιμων μετάλλων 
(ζ) εμπορευματικών συμφωνιών 
(η) συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων 

(βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) 
(θ) άλλα (να σημειωθεί η φύση τους). 

 
Σημείωση: 

 
Σημειώστε τη φύση και την έκταση οποιωνδήποτε ορίων  
διευκολύνσεων, περιγραφή της περιόδου διαθεσιμότητας των  
συμφωνηθέντων διευκολύνσεων. 

 
5. Εξασφαλίσεις

Παρακαλούμε όπως δοθούν όλες οι εξασφαλίσεις που εξασφαλίζουν  
τις διευκολύνσεις που αναφέρθηκαν στην ενότητα 1 Τραπεζικοί  
Λογαριασμοί, και όλες τις εξασφαλίσεις που εξασφαλίζουν τις  
διευκολύνσεις  τρίτων προσώπων. 
 
5.1 Ιδιότητες εξασφαλίσεων: 
 

(α) Αριθμός αναφοράς εξασφάλισης (κλειδί εξασφάλισης) 
(β) Τύπος εξασφαλίσεων (π.χ. προσωπική / εταιρική εγγύηση) 
(γ) Ημερομηνία εξασφάλισης 
(δ) Ποσό εξασφάλισης 
(ε) Όνομα ιδιοκτήτη εξασφάλισης2 
(στ) Αριθμός υποθήκης3 
(ζ) Αριθμός εγγραφής ακινήτου (ο τίτλος μπορεί να είναι ένας 

στους πολλούς με την εξασφάλιση)3 
(η) Τύπος ιδιοκτησίας (ο τίτλος μπορεί να είναι ένας σε 

πολλές εξασφαλίσεις)3 
(θ) Τοποθεσία ακινήτου (ο τίτλος μπορεί να είναι ένας σε  

πολλές εξασφαλίσεις)3 
(ι) Κατάλογος λογαριασμών που εξασφαλίζονται από την  

εξασφάλιση3 
 
 5.2 Τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με: 
 

Εγγυήσεις / ομόλογα / αποζημιώσεις που δόθηκαν από τον πελάτη  
στην τράπεζα προς όφελος τρίτων προσώπων. 

 
          Για καθένα από τα πιο πάνω, απαριθμήστε τις  
          ακόλουθές ιδιότητες: 

(α) Ημερομηνία 

Απάντηση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Οι τράπεζες θα παρέχουν τις πληροφορίες μόνο εάν ο πραγματικός κάτοχος λογαριασμού είναι ο ιδιοκτήτης 
της εξασφάλισης. Εάν το ποσό της εξασφάλισης σχετίζεται με τρίτα πρόσωπα, τότε οι τράπεζες θα αναφέρουν 
ότι η «εξασφάλιση σχετίζετε με τρίτα πρόσωπα» 
3 Οι τράπεζες θα παρέχουν τις πληροφορίες μόνο όταν είναι άμεσα διαθέσιμες. 
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(β) Ποσό  
 

 

6. Άλλα στοιχεία ενεργητικού πελατών που κατέχετε
 
Παρακαλούμε να δώσετε λεπτομέρειες άλλων στοιχείων  
ενεργητικού του πελάτη που κατέχετε, περιλαμβανομένων 
πιστοποιητικών μετοχών, έγγραφων τίτλων, θυρίδων και  
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων ενεργητικού που κατέχετε. 
 
 
7. Άλλες πληροφορίες 
 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θεωρούνται σχετικές. 

 

 
 
 

  

Απάντηση

 
 

 

 

 


