
 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει.:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ.:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
- Γηαβηβάδσ ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί πιεξσκή / κεηαθνξά πνζνύ 

...…………………..… από(Δληνιέαο)…………..…………………………………….............πξνο (Γηθαηνύρνο) 
…………………….……………………………………. γηα ηελ 
(Αηηηνινγία)……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Σα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά / ηηκνιόγηα/ παξαζηαηηθά είλαη γλήζηα θαη δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζε 
άιινΚαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ή ζε άιιν ΠηζησηηθόΊδξπκα. 

- Απνδέρνκαη όηη πηζαλή έγθξηζε ηνπ αηηήκαηόο κνπ ηζρύεη γηα δώδεθα (12) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.  
- Σν ζπλνιηθό αλά κήλα ρξεκαηηθό πνζό, εμαηξνπκέλσλ ηπρόλ δαζκώλ, πνπ κεηέθεξε ε εηαηξεία ............................... ηελ 

νπνία εθπξνζσπώ, ζην εμσηεξηθό από πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 
01/07/2014-30/06/2016, ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ,αλαθέξεηαη ζε επηζπλαπηόκελν Πίλαθα: 

 ηνλ νπνίν ππνβάιισ άπαμ, κε ηελ παξνύζα Γήισζε  
 ν νπνίνο έρεη ππνβιεζεί κε πξνεγνύκελε Γήισζε  

 
(4)

 
 

Ζκεξνκελία:    20 
 

Ο – Ζ Γει. 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.  
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 

  



 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΕΩ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΗ 01/07/2014-30/06/2016 

 
 
 
Πξνο ηελ  
Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ.        Ζκεξνκελία :  
 
 
 

 

(Ολνκαηεπώλπκν / επσλπκία εηαηξείαο) 

 

(δηεύζπλζε) 

  

(Α.Φ.Μ.) (Αληηθείκελν Γξαζηεξηόηεηαο) 

 
 
Κύξηνη, 
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο  πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 
1599/1986, δειώλσ όηη ε αμία ζε επξώ ησλ εηζαγσγώλ θαη ελδνθνηλνηηθώλ απνθηήζεσλ, εμαηξνπκέλσλ ηπρόλ δαζκώλ, πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ε σο άλσ εηαηξεία,  ηελ νπνία λνκίκσο εθπξνζσπώ,  θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν είλαη, αλά κήλα, ε 
αθόινπζε: 
 
 

ΜΗΝΑ 
ΑΞΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

(αξία σε ευπώ) 

ΗΟΤΛΗΟ 2014  

ΑΤΓΟΤΣΟ 2014  

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014  

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2014  

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2014  

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014  

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2015  

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2015  

ΜΑΡΣΗΟ 2015  

ΑΠΡΗΛΗΟ 2015  

ΜΑΗΟ 2015  

ΗΟΤΝΗΟ 2015  

ΗΟΤΛΗΟ 2015  

ΑΤΓΟΤΣΟ 2015  

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2015  

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2015  

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015  

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2015  

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2016  

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2016  

ΜΑΡΣΗΟ 2016  

ΑΠΡΗΛΗΟ 2016  

ΜΑΗΟ 2016  

ΗΟΤΝΗΟ 2016  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΙΟΤΛΙΟΤ 2014- ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
 

 
 

Γηα ηελ εηαηξεία 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
(θξαγίδα θαη Τπνγξαθή) 

 


