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Υπεύθυνα δηλώνω ότι τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία γνωστοποιώ προς την Τράπεζα 
Πειραιώς, προκειμένου να καταχωρηθούν στο πελατοκεντρικό της σύστημα με την 
υπογραφή του εν συνεχεία αναφερομένου εντολοδόχου μου, είναι τα παρακάτω: 
  
Ονοματεπώνυμο 

Πατρώνυμο 

Μητρώνυμο 

Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο 

Ημερομηνία και τόπος γέννησης 

Μόνιμη κατοικία-Δ/νση Αλληλογραφίας (χώρα, πόλη, ακριβής δ/νση) 

Επάγγελμα 

Διεύθυνση Εργασίας (χώρα, πόλη, ακριβής διεύθυνση) 

Σταθερό τηλέφωνο 

Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 

Email επικοινωνίας 

  
παρέχω δε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον/στην …………………………………………….. 
με αριθμό Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου  …………………………….προκειμένου 
να εμφανισθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και: 

 να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων μου ως πελάτη προσκομίζοντας στην 
Τράπεζα κάθε αναγκαίο έγγραφο και υπογράφοντας τη δήλωση μεταβολής στοιχείων, 
προκειμένου τα παραπάνω στοιχεία να καταχωρηθούν στο φυσικό και ηλεκτρονικό 
αρχείο της Τράπεζας 

 να υπογράψει κάθε άλλη αναγκαία για την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης δήλωση 
(π.χ. δήλωση συναίνεσής μου στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων 
σύμφωνα με την GDPR) 

 να υπογράψει τη σύμβαση έκδοσης στο όνομά μου χρεωστικής κάρτας (debit card) και 
να αποδεχθεί τους όρους που η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει κατά την ελεύθερη κρίση 
και διακριτική του ευχέρεια καθώς επίσης να παραλάβει την κάρτα και το PIN που θα 
εκδοθεί, προκειμένου να τα παραδώσει σε μένα για να προβαίνω σε χρήση αυτών 

 να υπογράψει τη σύμβαση χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής 
τραπεζικής (winbank) με οποιουσδήποτε όρους αυτή περιέχει κατά την ελεύθερη κρίση 
και διακριτική του ευχέρεια καθώς και να παραλάβει τους κωδικούς ηλεκτρονικής 
τραπεζικής μου, προκειμένου να τους παραδώσει σε μένα για να προβαίνω σε χρήση 
αυτών. 

 να δηλώσει τον παραπάνω αριθμό κινητού τηλεφώνου, που ανήκει σε μένα, 
προκειμένου μέσω αυτού να λαμβάνω οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις που θα 
μου αποστέλλονται από την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της επαλήθευσης της 
ταυτότητάς μου (π.χ. λήψη pin  χρεωστικής κάρτας, λήψη extraPIN για τη διενέργεια 
συναλλαγών  μέσω της winbank κ.ο.κ.) 

 να προβεί σε κάθε αναγκαία  περαιτέρω δήλωση και ενέργεια, υπογράφοντας κάθε 
έγγραφο, υπεύθυνη δήλωση ή παροχή συναίνεσης ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στο παρόν, που τυχόν απαιτηθεί από την Τράπεζα, στο πλαίσιο της τηρούμενης 
διαδικασίας της  για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών μου. 
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Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι εγκρίνω και αναγνωρίζω όλες τις πράξεις του ανωτέρω 
πληρεξουσίου μου ως νόμιμες, έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από μένα τον ίδιο και 
ότι το πληρεξούσιο αυτό ισχύει μέχρι την επομένη της κοινοποιήσεως στην Τράπεζα με 
δικαστικό επιμελητή τυχόν ανακλήσεώς του. 

  

Σε κάθε περίπτωση η παρούσα πληρεξουσιότητα ισχύει για .......................(να ορισθεί από 
τον ίδιο τον εντολέα χρονικό διάστημα ισχύος)   

 


