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ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
 
 
 

                                                     (Τόπος ……………….., (Ημερ.: ..…. /…... /…….....) 
 
 

1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ. 

 
Συμβαλλόμενοι στην παρούσα είναι: 
από τη μία πλευρά η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με 
αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 237901000 που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Αιόλου αρ. 86) νόμιμα εκπροσωπούμενη (και που 
κατωτέρω θα καλείται «η Τράπεζα») και  
από την άλλη πλευρά, ο αντισυμβαλλόμενος- πελάτης  της Τράπεζας   
(και που κατωτέρω θα καλείται «ο Καταθέτης»). 
Σε Προσάρτημα της παρούσας περιέχονται περισσότερα στοιχεία για τους εδώ συμβαλλομένους, την εκπροσώπησή 
τους και τους τυχόν συνδικαιούχους του λογαριασμού. 

1.1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η πιστοποίηση:  
α) των Γενικών όρων, από τους οποίους διέπεται η μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων συναπτόμενη σήμερα κύρια 
σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης, β) των Γενικών όρων, από τους οποίους διέπεται η, επίσης σήμερα συναπτόμενη, 
παρεπόμενη σύμβαση ανοίγματος, τήρησης και λειτουργίας λογαριασμού κατάθεσης και γ) των συμπληρωματικών - 
ειδικών όρων, από τους οποίους διέπεται το συγκεκριμένο (και στο Προσάρτημα αναφερόμενο) είδος κατάθεσης και 
λογαριασμού που επιλέχθηκε και συμφωνήθηκε και οι οποίοι όροι, επί τυχόν συγκρούσεώς τους με τους γενικούς, 
υπερισχύουν. 

1.2. Πέραν των παρόντων γενικών και ειδικών όρων, η όλη συμβατική σχέση μεταξύ της Τράπεζας και του Καταθέτη 
διέπεται από τις σχετικές με τις καταθέσεις διατάξεις του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου, όπως ιδίως των Νόμων, των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, των Πράξεων του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος και από τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλων αρμοδίων οργάνων και αρχών. 
Ειδικά δε ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας πράξεων πληρωμών εφαρμόζεται συμπληρωματικά 
και υπερισχύει η ταυτόχρονα συναπτόμενη (ή η τυχόν ήδη συναφθείσα) σύμβαση-πλαίσιο για τις υπηρεσίες 
πληρωμών (εφεξής «σύμβαση-πλαίσιο»), η οποία διέπεται προεχόντως από τον Ν.  4537/2018 (ΦΕΚ 84/15-5-2018).  

1.3. Πριν από την έγγραφη σύναψη της παρούσας, ο Καταθέτης ενημερώθηκε πλήρως ως προς τους γενικούς και 
ειδικούς όρους που ακολουθούν, δηλώνοντας ότι τους κατανόησε και ότι επιθυμεί να προβεί στη σύναψη της 
παρούσας. 

 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
 
2.1. Υποχρεώσεις της Τράπεζας 

 
2.1.1. Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδέχεται κάθε αρχική ή μελλοντική χρηματική κατάθεση του 

Καταθέτη (ή και τρίτου, για λογαριασμό του) και να του την αποδίδει, ολικά ή μερικά, όποτε της ζητηθεί, μαζί με 
τους τόκους που προβλέπονται για το συγκεκριμένο είδος της κατάθεσης που επιλέχθηκε, συμφωνήθηκε και 
αναγράφεται στο Προσάρτημα. 

2.1.2. Τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια των διαφόρων μορφών καταθέσεων διαμορφώνονται από την Τράπεζα κατά την 
εύλογη και δίκαιη κρίση της.  
Το ακριβές ύψος του επιτοκίου και του τυχόν ελάχιστου ποσού αρχικής κατάθεσης αναγράφονται στα έντυπα 

προσυμβατικής ενημέρωσης, στους Όρους και Προϋποθέσεις των προϊόντων που είναι καταχωρημένα στο 
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Internet (www.nbg.gr ) και στον πίνακα επιτοκίων καταθέσεων της Τράπεζας που είναι αναρτημένος στα 

Καταστήματά της και στο Internet (www.nbg.gr). 

Για το κατά τη σύναψη της παρούσας ισχύον επιτόκιο ο Καταθέτης έχει ενημερωθεί πλήρως προσυμβατικά και το 
έχει αποδεχθεί. Ο Καταθέτης ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν, γενικώς για κάθε αλλαγή του επιτοκίου είτε από 
αναρτημένο  στα καταστήματα της Τράπεζας πληροφοριακό έντυπο, είτε από τα δελτία τύπου της Τράπεζας, είτε 
από σχετική καταχώρηση στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας [www.nbg.gr]. Εφόσον οι αλλαγές βασίζονται στα 
επιτόκια αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί κατά την προηγούμενη γενική ενημέρωση ή, σε κάθε περίπτωση, αν 
τούτο προβλέπεται ειδικά στους επιμέρους ειδικούς όρους της παρούσης, αυτές μπορούν να εφαρμόζονται 
αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οι αλλαγές στο επιτόκιο που είναι ευνοϊκότερες για τον Καταθέτη, 
μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση. 
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτοκίζει καταθέσεις συγκεκριμένων ειδών που το υπόλοιπό τους 
(ημερήσιο ή εξαμηνιαίο) είναι κατώτερο από ένα ορισμένο όριο που αυτή καθορίζει εκάστοτε, κατά την δίκαιη και 
εύλογη κρίση της.  
Τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών είναι είτε κλιμακούμενα είτε κλιμακωτά. Στα κλιμακούμενα επιτόκια 
ολόκληρο το εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασμού εκτοκίζεται με το επιτόκιο που αντιστοιχεί σε μία από τις 
βαθμίδες της ως άνω κλίμακας επιτοκίου, στην οποία εμπίπτει το υπόλοιπο του λογαριασμού. Στα  κλιμακωτά 
επιτόκια, το εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασμού εκτοκίζεται ανά τμήματα και κάθε τμήμα του εκτοκίζεται με 
διαφορετικό επιτόκιο, σύμφωνα με τη βαθμίδα της κλίμακας επιτοκίου στην οποία εμπίπτει. Και στις δύο ανωτέρω 
κατηγορίες, ο τόκος υπολογίζεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο κάθε ημέρας. 
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στη σύμβαση-πλαίσιο, με βάση τη 
χρονική περίοδο που περιλαμβάνεται μεταξύ της ημερομηνίας αξίας (valeur) της κατάθεσης των χρημάτων στο 
λογαριασμό και της ημερομηνίας αξίας της ανάληψής τους. Οι τόκοι λογίζονται στις 30 Ιουνίου και στις 31 
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, εκτός αν συμφωνηθούν ή ανακοινωθούν άλλες ημερομηνίες.  
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να υπολογίσει εκ νέου ή σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο τους τόκους του 
λογαριασμού, προκειμένου να ληφθούν υπόψη εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί, με διαφορετική τοκοφόρο 
ημερομηνία λόγω ανακατάταξης. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων βαρύνονται με το 
επιτόκιο που συμφωνείται, ανάλογα με το είδος των υπολοίπων αυτών (υπερανάληψης, παραβίασης valeur κλπ). 
Ως βάση υπολογισμού των τόκων λαμβάνονται για τις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα οι πραγματικές ημέρες (actual) 
στον αριθμητή και το έτος των 360 ή 365 ημερών (όπως ισχύει, ενδεικτικά, για τις καταθέσεις σε λίρες Αγγλίας, 
G.B.P.) στον παρονομαστή (Actual/360 ή 365). Από τους τόκους υπέρ του δικαιούχου του λογαριασμού 
παρακρατείται φόρος για απόδοση στο Δημόσιο. Από την παρακράτηση αυτή είναι δυνατό να εξαιρεθούν 
περιπτώσεις δικαιούχων, εφόσον προσκομισθούν στην Τράπεζα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η τοκοφορία των ποσών που κατατίθενται σε λογαριασμό καταθέσεων (έντοκο 
ή άτοκο) επέρχεται αυθημερόν, εξαιρουμένων όσων ειδικών περιπτώσεων αναφέρονται στο τιμολόγιο εργασιών 
της Τράπεζας και αφορούν σε τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό μη καταναλωτών ή μη πολύ μικρών 
επιχειρήσεων με την έννοια του Ν. 4537/2018 (για εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς). 
Το τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας είναι διαρκώς διαθέσιμο στον Πελάτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα 
της, www.nbg.gr, σε αυτό δε παρατίθενται οι ημερομηνίες τοκοφορίας, αναλόγως του είδους κατάθεσης και του 
τρόπου κατάθεσης (με μετρητά, επιταγές, εντολές κλπ). 
Επισημαίνεται ότι πίστωση του σχετικού λογαριασμού καταθέσεως με το προϊόν κατατιθέμενων επιταγών 
θεωρείται οριστική μόνον μετά την είσπραξή τους, μέχρι την οποία ο Καταθέτης στερείται του δικαιώματος 
αναλήψεως ή διαθέσεως του σχετικού ποσού.   

2.1.3. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η ημερομηνία αξίας για τη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων δεν μπορεί 
να είναι προγενέστερη του χρονικού σημείου κατά το οποίο γίνεται η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού με το 
ποσό της πράξης πληρωμής.  

2.1.4. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι διαθέσιμες στο κοινό από τα Καταστήματα της Τράπεζας, το διαδικτυακό τόπο 
της Τράπεζας (www.nbg.gr), ενώ γίνονται γνωστές και στον ημερήσιο τύπο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 
για την μετατροπή απαιτείται ειδική συμφωνία με τον πελάτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικώς στη 
σύμβαση- πλαίσιο.   
Εφόσον οι αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών βασίζονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που 
έχουν συμφωνηθεί κατά την προηγούμενη γενική ενημέρωση ή, σε κάθε περίπτωση, αν τούτο προβλέπεται ειδικά 
στους επιμέρους ειδικούς όρους της παρούσης, αυτές μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς 
προειδοποίηση, Ωστόσο, οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι ευνοϊκότερες για τον Καταθέτη, 
μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση. 

2.1.5. Η Τράπεζα εκτελεί κάθε σχετική εντολή του Καταθέτη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
λεπτομερώς αναφέρονται στη σύμβαση-πλαίσιο. 

2.1.6. Αναφορικά προς την νόμιμη υποχρέωση της Τράπεζας να ενημερώνει τον Καταθέτη σχετικά με τη διενέργεια 
πράξεων πληρωμής με χρήση του λογαριασμού του, υπερισχύουν όσα ειδικότερα προβλέπονται σχετικώς στη 
σύμβαση-πλαίσιο. 
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2.2. Υποχρεώσεις του Καταθέτη  
 

2.2.1. Ο Καταθέτης παρέχει στην Τράπεζα την εξουσία της χρήσης και της, κατά τη βούλησή της, διάθεσης των 
κατατιθέμενων χρηματικών ποσών.  

2.2.2. Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι βαρύνουν τον ίδιο (και χρεώνονται στον τηρούμενο λογαριασμό καταθέσεως) οι 
παρακρατούμενοι προς απόδοση στο Δημόσιο φόροι επί των τόκων, καθώς και τα ισχύοντα κάθε φορά έξοδα. Τα 
εκάστοτε ισχύοντα έξοδα παρατίθενται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας που είναι διαθέσιμο στον Καταθέτη, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε 
Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.nbg.gr, 

2.2.3. Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι η Τράπεζα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεων εξατομικευμένης ή 
μη ενημέρωσής του κατά τη λειτουργία της παρούσας σύμβασης, δικαιούται να κάνει χρήση και όλων των 
σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων μετάδοσης μηνυμάτων, όπως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην δηλωθείσα 
απ’ αυτόν διεύθυνση), telefax (στον δηλωθέντα απ’ αυτόν αριθμό) ή και μαγνητοφωνημένης τηλεφωνικής 
συνομιλίας (μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Τράπεζας), χωρίς όμως να καταλογίζονται στη Τράπεζα 
ανυπαίτια  γι’ αυτή σφάλματα, περικοπές, καθυστερήσεις κλπ. κατά τη διαδικασία χρήσης των ανωτέρω μεθόδων 
ενημέρωσης.  

2.2.4 Ο Καταθέτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα απαιτούμενα από το κανονιστικό πλαίσιο επιβεβαιωτικά 

έγγραφα για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς του και να παρέχει στην Τράπεζα τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για τη διαμόρφωση του Οικονομικού/Συναλλακτικού του Προφίλ. Ο Καταθέτης ενημερώθηκε ότι 
ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στη Δήλωση περί αναγνώρισης πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων 
ταυτοποίησης και δημιουργίας Οικονομικού/Συναλλακτικού Προφίλ (ρήτρα πρόληψης ΞΧ/ΧΤ), την οποία έχει 
υπογράψει κατά την έναρξη της συναλλακτικής του σχέσης με την Τράπεζα. 

2.2.5. Ο Καταθέτης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί έγκαιρα στην Τράπεζα κάθε μεταβολή των στοιχείων της 
ταυτότητάς του ή και της διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας που δηλώθηκε από αυτόν ή και της 
επαγγελματικής του δρα-στηριότητας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα επιβεβαιωτικά έγγραφα. Ο Καταθέτης 
υπέχει τις  υποχρεώσεις που ανα-φέρονται στη σύμβαση-πλαίσιο, σχετικά με τα αποκλειστικά μέσα ταυτοποίησης 
για την ορθή εκτέλεση των εντολών πληρωμής (αποτελούμενα από συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών ή 
συμβόλων που ορίζονται από την Τράπεζα). 

2.2.6. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προβαίνει στη 
συλλογή, τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Καταθέτη, σύμφωνα με το εκάστοτε 
ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ο Καταθέτης έχει ενημερωθεί από την Τράπεζα 
με τρόπο σαφή και κατανοητό για την επεξεργασία των δεδομένων του, το σκοπό της επεξεργασίας τους, τους 
αποδέκτες των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που του παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενώ παράλληλα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως την Τράπεζα για τυχόν μεταβολή των προσωπικών του 
δεδομένων. Για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Καταθέτη ισχύουν οι όροι 
που αναφέρονται στο έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους 
οποίους έχει λάβει ο Καταθέτης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Περισσότερες πληροφορίες 
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εθνική Τράπεζα και τα δικαιώματα των 
υποκειμένων των δεδομένων, αναφέρονται στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η 
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr. 

 
2.3. Λοιποί γενικοί όροι της σύμβασης κατάθεσης 
 

2.3.1. Εφόσον η παρούσα σύμβαση κατάθεσης συνδεθεί απ’ αρχής ή μεταγενέστερα, με κοινό (διαζευκτικό) 
λογαριασμό, στο όνομα των συνδικαιούχων που αναγράφονται στο Προσάρτημα του λογαριασμού, ισχύουν οι 
εξής όροι: 
Η κατάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 5638/1932 «περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό» όπως 
ισχύει, δηλαδή ο κάθε ένας από τους δικαιούχους της κατάθεσης θα έχει το δικαίωμα να κάνει ολική ή μερική 
χρήση του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη, συναίνεση ή έγκριση των άλλων συνδικαιούχων, ακόμη και στην 
περίπτωση πρόωρης ανάληψης κατάθεσης με προειδοποίηση, εφόσον βέβαια η πρόωρη αυτή ανάληψη γίνει 
αποδεκτή από την Τράπεζα. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους δικαιούχους, η κατάθεση και ο 
λογαριασμός της περιέρχονται αυτοδικαίως στους επιζώντες, μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.  Οι δικαιούχοι 
κατάθεσης σε απλό ή σε κοινό λογαριασμό (Ν. 5638/1932) ευθύνονται σε ολόκληρο απέναντι στην Τράπεζα για 
απαιτήσεις της σχετικές με την κατάθεση αυτή. Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι κάθε συνδικαιούχος κοινού 
διαζευκτικού λογαριασμού έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες (προφορικές ή έγγραφες) για κάθε 
συναλλαγή που αναφέρεται στον κοινό λογαριασμό και να λαμβάνει αντίγραφο των σχετικών παραστατικών 
ταμείου που τηρεί η Τράπεζα. Οι εντολές ενός εκ των συνδικαιούχων του κοινού διαζευκτικού λογαριασμού 
δεσμεύουν όλους τους συνδικαιούχους. 

2.3.2. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί ότι η σύμβαση κατάθεσης και ο λογαριασμός κατάθεσης είναι (ή θα γίνει) 
συμπλεκτικός, για τη λειτουργία του και συγκεκριμένα προκειμένου να γίνει ανάληψη μέρους ή του συνόλου του 
υπόλοιπου λογαριασμού, απαιτείται οπωσδήποτε η σύμπραξη όλων των προσώπων – δικαιούχων. 
Η κατάθεση, κατά τα λοιπά, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 2961/2001, το οποίο καθορίζει τις 
υποχρεώσεις φορολογικής φύσεως των συμβαλλομένων σε τέτοιου είδους καταθέσεις και λογαριασμούς. 
Ειδικότερα, η Τράπεζα υποχρεώνεται, όταν ανοίγει ένας τέτοιος λογαριασμός, να γνωστοποιεί στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. το άνοιγμα, τη χρονολογία του και τα στοιχεία των συγκαταθετών, όταν δε πληροφορείται το θάνατο 

http://www.nbg.gr/
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συγκαταθέτη, να διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πίνακα με τα ποσά και τις αξίες της κατάθεσης. Παράλληλα, 
κάθε συγκαταθέτης που διενεργεί ανάληψη μόνος του (έχοντας ειδική πληρεξουσιότητα των υπολοίπων 
συγκαταθετών, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, για την ανάληψη απαιτείται η σύμπραξη όλων), υποχρεώνεται 
πριν από κάθε ανάληψη να δηλώσει υπεύθυνα το εάν οι άλλοι συγκαταθέτες εξακολουθούν να βρίσκονται στη 
ζωή ή έχουν αποβιώσει. 

2.3.3. Τέλος, η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τους εξής όρους και ρυθμίσεις:  
Ως προς το απόρρητό της διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο όπως ιδίως το Ν.Δ. 
1059/1971 και το άρθ. 24 του Ν. 2915/2001 και ως προς τη δυνατότητα κατάσχεσής της διέπεται από το οικείο 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ως προς την παραγραφή του προϊόντος της κατάθεσης υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου διέπεται από το Ν.Δ. 1195/1942 και τον Ν. 4151/2013, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των οποίων  προβλέπεται  εικοσαετής παραγραφή υπέρ του Δημοσίου, η οποία εκκινεί από την 
επομένη της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής από τους δικαιούχους καταθέτες. 
Η δυνατότητα συμψηφισμού του προϊόντος της κατάθεσης με ανταξιώσεις της Τράπεζας κατά του Καταθέτη – και 
μόνον κατόπιν εγγράφου δηλώσεώς της, περιερχομένης σε αυτόν, στη δηλωθείσα από τον Καταθέτη διεύθυνση- 
διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Ως προς την εγγύηση των καταθέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης 
Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.  
Τέλος, η παρούσα σύμβαση λήγει (τόσο αυτή, όσο και η παρεπομένη, τήρησης λογαριασμού, οπότε και λύεται η 
όλη συμβατική σχέση) για όσους λόγους ορίζονται στο νόμο και ιδίως, σε αντίθετη συμφωνία των μερών, σε 
παρέλευση του χρόνου διαρκείας που τυχόν συμφωνήθηκε ή συνάγεται από τις περιστάσεις και επί καταγγελίας 
της από οποιοδήποτε μέρος.  
Συμφωνείται εδώ ιδιαίτερος λόγος καταγγελίας από την Τράπεζα, σε περίπτωση παράβασης από τον Καταθέτη, 
για οποιαδήποτε αιτία, του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των καταθέσεων, ή του νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  και για τις διεθνείς οικονομικές κυρώσεις ή για 
λόγους που σχετίζονται με απάτη ή μη τήρησης των όρων της παρούσας ή σε περίπτωση που από το 
υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή και από απόφαση της Τράπεζας διακόπτεται η προσφορά του 
συγκεκριμένου είδους  κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση λύσης της όλης συμβατικής σχέσης, τα συμβαλλόμενα 
εδώ μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπράξουν άμεσα για την πλήρη εκκαθάριση και τελική περάτωση 
αυτής (= εξόφληση του λογαριασμού - απόδοση του προϊόντος της κατάθεσης κλπ). 

2.3.4. Ο Καταθέτης  δηλώνει ότι αποδέχεται ο λογαριασμός του να πιστώνεται με τα χρηματικά ποσά των εντολών 
μεταφοράς πίστωσης ή εμβασμάτων, βάσει και των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σύμβαση-
πλαίσιο. 
 

3.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. 

 

3.1. Προς το σκοπό της λογιστικής παρακολούθησης όσων απαιτήσεων προκύπτουν εκατέρωθεν μεταξύ των μερών 
από την κύρια σύμβαση κατάθεσης, συνάπτεται μεταξύ των μερών και παρεπομένη σύμβαση ανοίγματος – 
τήρησης και λειτουργίας λογαριασμού κατάθεσης, στον οποίον και καταχωρίζονται οι σχετιζόμενες με την 
κατάθεση, πιστωτικές και χρεωστικές κινήσεις (καταθέσεις, αναλήψεις, πιστώσεις και χρεώσεις τόκων, εξόδων, 
συμψηφιζομένων απαιτήσεων κλπ). Ειδικότερα η παρούσα σύμβαση κατάθεσης παρακολουθείται μέσω 
λογαριασμού, ο αριθμός του οποίου αναγράφεται τόσο στην επικεφαλίδα, όσον και στο Προσάρτημα της 
παρούσας.  

3.2. Ο λογαριασμός κατάθεσης αποτελεί τμήμα των εμπορικών βιβλίων της Τράπεζας και για το λόγο αυτό, κάθε 
απόσπασμα που εμφανίζει την ακριβή κίνηση του λογαριασμού αποτελεί ακριβές απόσπασμα από τα εμπορικά 
βιβλία της Τράπεζας και παρέχει πλήρη απόδειξη γι’ αυτόν, επιτρεπομένης όμως της ανταπόδειξης. Ως προς τα 
στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμών  ισχύουν τα οριζόμενα στη 
σύμβαση-πλαίσιο. 

3.3. Ο Καταθέτης, ανάλογα με το είδος του καταθετικού λογαριασμού που τηρεί, ενημερώνεται για τη συνολική και 
από οποιαδήποτε αιτία κίνηση του λογαριασμού του (αναλήψεις/καταθέσεις μετρητών, χρεώσεις λόγω χρήσεως 
συνδεδεμένης χρεωστικής κάρτας, εντολές πληρωμής κ.λπ.), περιοδικά, στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται 
στη σύμβαση-πλαίσιο και ανάλογα με τον τρόπο ενημέρωσης που επέλεξε στο έντυπο αίτησης της παρούσας, ως 
εξής:  
- Με αποστολή έγχαρτων μηχανογραφικών αντιγράφων του λογαριασμού του Καταθέτη, στη διεύθυνση 
επικοινωνίας ή κατοικίας που ο Καταθέτης υπ’ ευθύνη του έχει δηλώσει στην Τράπεζα. Ως ημερομηνία 
παραλαβής του αντιγράφου λογαριασμού από τον Καταθέτη θεωρείται κατά τεκμήριο, η 30η ημέρα από την 
ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής του εκάστοτε αντιγράφου λογαριασμού, επιτρεπομένης ανταπόδειξης από 
τον Καταθέτη. Σε περίπτωση που ο Καταθέτης έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να παραλαμβάνει έγχαρτο 
μηχανογραφικό αντίγραφο του λογαριασμού του από το Κατάστημα, ως ημερομηνία παραλαβής του θεωρείται 
κατά τεκμήριο η 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη χρονική περίοδο που αφορά το αντίγραφο κίνησης του 
λογαριασμού, επιτρεπομένης  ανταπόδειξης. 
- Με την έκδοση ηλεκτρονικών αντιγράφων του λογαριασμού του Καταθέτη, μέσω της υπηρεσίας Internet Banking 
της Τράπεζας σύμφωνα με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας i-bank statements της Τράπεζας. Ως ημερομηνία 
παραλαβής του αντιγράφου λογαριασμού από τον Καταθέτη θεωρείται, κατά τεκμήριο, η 20η ημέρα του επόμενου 



 

5 

 

μήνα από τη χρονική περίοδο που αφορά το αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, επιτρεπομένης όμως και εδώ 
ανταπόδειξης. 

3.4. Σε περίπτωση έκδοσης από την Τράπεζα και παράδοσης στο δικαιούχο της κατάθεσης και του λογαριασμού, 
βιβλιαρίου τραπεζικής κατάθεσης, αυτό αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και παρέχει πλήρη απόδειξη για όσες κινήσεις 
αναγράφονται σε αυτό με μηχανική απεικόνιση, επιτρεπομένης όμως  ανταπόδειξης από τον Καταθέτη. Ως προς 
τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμών και αναγράφονται στο 

βιβλιάριο, ισχύουν τα οριζόμενα στη σύμβαση-πλαίσιο. 
3.5. Καταχωρίσεις στο βιβλιάριο τραπεζικής κατάθεσης αναγνωρίζονται από την Τράπεζα και τη δεσμεύουν, εφόσον 

στο γραμμάτιο είσπραξης υφίσταται η προβλεπόμενη εκτύπωση του ισχύοντος μηχανογραφικού συστήματος της 
Τράπεζας, ή, σε περιπτώσεις OFF-LINE διαδικασίας, εφόσον υπάρχουν η σφραγίδα και η υπογραφή του 
υπαλλήλου, ο οποίος διενήργησε τη συναλλαγή. 

3.6.  Αναλήψεις ή καταθέσεις με νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά, που έχει υπογράψει ο Καταθέτης (ή οι 
νόμιμοι αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι ή κληρονόμοι του) είναι ισχυρές, ακόμη και εάν δεν έχουν τυχόν 
καταχωρηθεί οι σχετικές συναλλαγές στο βιβλιάριο τραπεζικής κατάθεσης. 

3.7. Ο Καταθέτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει το βιβλιάριο τραπεζικής κατάθεσης όποτε του ζητείται (όπως 
και στην περίπτωση λήξης της σχετικής συναλλακτικής σχέσης και του σχετικού λογαριασμού, προκειμένου αυτό 
να ακυρωθεί).  Ο Καταθέτης υπέχει όσες υποχρεώσεις (ενδεικτικά, χρήσης, φύλαξης, ειδοποίησης της Τράπεζας 
κλπ), σχετικά με το μέσο πληρωμής (π.χ. βιβλιάριο τραπεζικής κατάθεσης) που χρησιμοποιεί, αναφέρονται στη 
σύμβαση-πλαίσιο.   

 
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
 

Πέραν των παραπάνω Γενικών Όρων, κατά είδος κατάθεσης και λογαριασμού, και συμπληρωματικά προς όσα 
αναφέρονται στη σύμβαση-πλαίσιο, ισχύουν και τα εξής:  
 

4.1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ  

4.1.1. Δικαιούχοι της κατάθεσης είναι φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
4.1.2. Η κατάθεση αποδίδεται με τους τόκους της σε πρώτη ζήτηση.  
4.1.3. Η κατάθεση εκτοκίζεται με τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια 
4.1.4. Για το ακριβές ύψος του επιτοκίου και του τυχόν ελάχιστου ποσού αρχικής κατάθεσης ο καταθέτης μπορεί να 

ενημερωθεί όπως ορίζεται ανωτέρω (όρος 2.1.2.). 
4.1.5. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται όπως ορίζεται στους Γενικούς Όρους Καταθέσεων (όροι 2.1.2., 2.1.3. και 

2.1.4.). 
 

4.2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟ  ΝΟΜΙΣΜΑ 

4.2.1.  Δικαιούχοι της κατάθεσης είναι φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  
4.2.2.  Η κατάθεση εκτοκίζεται με τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια. 
4.2.3. Για το ακριβές ύψος του επιτοκίου και του τυχόν ελάχιστου ποσού αρχικής κατάθεσης ο καταθέτης μπορεί να 

ενημερωθεί όπως ορίζεται ανωτέρω (όρος 2.1.2.). 
4.2.4 Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται όπως ορίζεται στους Γενικούς Όρους Καταθέσεων (όροι 2.1.2., 2.1.3. και 2.1.4.) 

 
4.3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ     

4.3.1. Δικαιούχοι της κατάθεσης είναι φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα που κατοικούν (ή 
εδρεύουν) ή όχι στην Ελλάδα.   

4.3.2.  Η κατάθεση αποδίδεται με τους τόκους της σε πρώτη ζήτηση.  
4.3.3. Ο τόκος υπολογίζεται με τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια με την επιφύλαξη των αναφερομένων στους Γενικούς 

Όρους  Καταθέσεων (όροι 2.1.2 και 2.1.3). 
Για το ακριβές ύψος του επιτοκίου και του τυχόν ελάχιστου ποσού αρχικής κατάθεσης ο καταθέτης μπορεί να 
ενημερωθεί όπως ορίζεται ανωτέρω (όρος 2.1.2.). 

4.3.4.  Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται όπως ορίζεται στους Γενικούς Όρους Καταθέσεων (όροι 2.1.2., 2.1.3. και 
2.1.4.) 

4.3.5.  Αναφορικά με τη χορήγηση (ή μη) στον Καταθέτη καρνέ επιταγών, ισχύουν τα εξής:  
- Η Τράπεζα δικαιούται να μην χορηγήσει επιταγές σε Καταθέτη, αν κατά την -δίκαιη και δυνάμενη να αιτιολογηθεί, 
εφόσον τούτο της ζητηθεί- κρίση της συντρέχει περίπτωση κακής χρήσης τους εκ μέρους του ή η κίνηση του 
λογαριασμού του παρουσιάζει προβλήματα ή αν ο αιτούμενος αριθμός επιταγών είναι δυσανάλογος σε σχέση με 
την κίνηση του λογαριασμού, ή αν ο Καταθέτης εμφανίζεται με δυσμενή στοιχεία στα αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Α.Ε.» ή ύστερα από αξιολόγηση τυχόν άλλων στοιχείων που είναι καταχωρημένα αναφορικά με τον Καταθέτη στα 
αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» ή σε κάθε περίπτωση που η Τράπεζα εύλογα δεν θεωρεί σκόπιμη τη χορήγηση 
επιταγών. 
- Ο Καταθέτης είναι υποχρεωμένος: 
- παραλαμβάνοντας τα στελέχη των επιταγών να ελέγχει την πληρότητά τους, διαφορετικά αυτή τεκμαίρεται από 
την υπογραφή του στην σχετική απόδειξη παραλαβής. 
- να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τις επιταγές που του χορηγεί η Τράπεζα, διαφορετικά η Τράπεζα δεν έχει 
υποχρέωση να πληρώνει τις τυχόν εμφανιζόμενες διαφορετικές επιταγές και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για 
τις συνέπειες από τη μη πληρωμή τους. Είναι δυνατή η εκτύπωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του 
Καταθέτη στα στελέχη των επιταγών με την εκάστοτε προβλεπόμενη επιβάρυνση. 
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- να φυλάσσει κατά τρόπο ασφαλή τα στελέχη των επιταγών που η Τράπεζα κάθε φορά του χορηγεί, να αποτρέπει 
την κατοχή τους από μη δικαιούχους και να ειδοποιεί την Τράπεζα με κάθε τρόπο σε κάθε περίπτωση 
διαπιστούμενης απ’ αυτόν κλοπής ή απώλειας, έστω και μιας μόνον επιταγής. 
- να επιστρέφει τις τυχόν αχρησιμοποίητες επιταγές στην Τράπεζα με τη λήξη της μεταξύ τους σχέσης, καθώς και 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή νομισματικές ρυθμίσεις.  
- σε περίπτωση που θα εμφανιστούν περισσότερες από μία επιταγές ή εντολές πληρωμής σε μία δεδομένη ημέρα 
και τα υπάρχοντα διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν για την πληρωμή όλων, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να 
πληρώσει κατά την -δίκαιη και δυνάμενη να αιτιολογηθεί, εφόσον τούτο της ζητηθεί- κρίση της οποιαδήποτε ή 
οποιεσδήποτε απ’ αυτές, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους. 
- αν ο Καταθέτης εκδώσει ακάλυπτη επιταγή η Τράπεζα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και κλείσει το 
λογαριασμό του και να ζητήσει αμέσως να της επιστραφούν οι αχρησιμοποίητες επιταγές.  
- σε περίπτωση που ο Καταθέτης για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμεί να μην πληρωθεί μια επιταγή που ο ίδιος έχει 
εκδώσει, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει άμεσα με έγγραφη δήλωσή του την Υπηρεσία Καταθέσεων του 
Καταστήματος όπου τηρείται ο λογαριασμός του. Η Τράπεζα, όμως, δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει υπ’ όψη της 
την ανάκληση και εν πάσει περιπτώσει δεν ευθύνεται για την πληρωμή μιας τέτοιας επιταγής πριν λάβει την 
ειδοποίηση αυτή ή πριν περάσει η προθεσμία, που ορίζει το άρθρο 32 του Νόμου 5960/1933 «περί επιταγής». 

4.3.6.  Επιπλέον, ο  δηλώνει ότι ενημερώθηκε και για τα εξής: 
Για κάθε παράπονο ή διαφορά του αντισυμβαλλομένου της Τράπεζας έναντι αυτής, μπορεί ο πρώτος να 
απευθύνεται είτε στα αρμόδια στελέχη των Καταστημάτων συνεργασίας του , είτε στον Τομέα Διακυβέρνησης 
Θεμάτων Πελατείας της Εθνικής Τράπεζας: 
- Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα υποβολής σχολίων, υποδείξεων ή παραπόνων, που είναι διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.nbg.gr, 
- Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση customer.service@nbg.gr, 
- Αποστέλλοντας επιστολή ή το σχετικό έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στα Καταστήματα της Τράπεζας: 

o    ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τομέας Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας,  
   Ομήρου 30, 106 72 Αθήνα, ή  

o    μέσω fax στο +30 210 33 47 740. 
Αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνων και τα στοιχεία 
επικοινωνίας της λειτουργίας διαχείρισης παραπόνων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr. 
Η δυνατότητα υποβολής παραπόνων παρέχεται δωρεάν. 
 
Περαιτέρω για κάθε διαφορά ή διένεξη, ο πελάτης έχει στη διάθεσή του ειδικές διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών, απευθυνόμενος σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός 
Μεσολαβητής, Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα, τηλ: 10440 (αστική χρέωση)/+302103376700 (διεθνείς κλήσεις), 
ιστοσελίδα: www.hobis.gr, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, τηλ.: 210 6460862,  
ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα παραπομπής 
παραπόνων σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.nbg.gr. 
Κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα 
σύμβαση και τους συνημμένους επ’ αυτής γενικούς και ειδικούς όρους, ορίζονται είτε τα δικαστήρια τα οποία είναι 
αρμόδια κατά ΚΠολΔ (όπως του τόπου κατοικίας του Καταθέτη ή του τόπου σύναψης της σύμβασης) είτε τα 
δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. 
 
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης (αντίγραφο της οποίας μαζί με το «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» παραδόθηκαν 

στον ΚΑΤΑΘΕΤΗ) αναγνώσθηκαν από τον ΚΑΤΑΘΕΤΗ (ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει καλά την ελληνική 

γλώσσα), έγιναν πλήρως κατανοητοί από αυτόν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί από τα μέρη, η δε 

υπογραφή τους στο τέλος της ακόλουθης ενότητας υπό τον τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» καλύπτει και την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας σύμβασης κατάθεσης και λογαριασμού. 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης (αντίγραφο της οποίας μαζί με το «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» παραδόθηκαν 

στον ΚΑΤΑΘΕΤΗ) ο οποίος επειδή δεν γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα, προσέλαβε τον κ. 

……………………….. ……………………….., κάτοικο …………………….., ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως 

Διερμηνέας και βεβαιώνει ενυπόγραφα ότι έκανε πιστή, ακριβή και επί λέξει μετάφραση όλων των 

ανωτέρω στον Καταθέτη. Κατόπιν αυτών, ο Καταθέτης δηλώνει ότι έγιναν πλήρως κατανοητοί από αυτόν 

και έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί από τα μέρη, η δε υπογραφή τους στο τέλος της ακόλουθης ενότητας υπό 

τον τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» καλύπτει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας 

σύμβασης κατάθεσης και λογαριασμού. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΤ/ΜΑ ΕΤΕ: ………………………………………………….. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ……………………..………………….. 
(Τίθεται το είδος του λογαριασμού: Ταμιευτηρίου, Στεγαστικού Ταμιευτηρίου ή Όψεως) 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 

……………………….……………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 

…………………………………………………………………………………………. 

ΜΟΡΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  Ατομικός/κοινός (διαζευκτικός)/κοινός (συμπλεκτικός) 
                                           (διαγράφεται κατά περίπτωση) 
   
 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠO ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ:  
 
1) ……….…………………………………………………….………….του …………………… και 

2)……………………………………………………………………….....του ……………………… 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή τους) : 
 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ή ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ 

Α.Δ.Τ. Ή 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

Α.Φ.Μ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
  
                                                                                                     
                                                                                                             Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ    
                                          
 

                                                                                                                                                            
…………………………….  

 
 
(Τόπος) …………………….., /ημερομηνία  …. /…. /……… 
 
 
Για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.                 Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ               Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ 

 
 
 
 

 …………………….               ………………….                        …………………...           …………………... 
  


