ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ / CHEQUE BOOK ORDER - LEGAL ENTITIES
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ ORDER DETAILS
Αριθμός Λογαριασμού
Account Number

Ποσότητα Βιβλιαρίων
Cheque Books
Quantity

Όνομα Λογαριασμού
Account Name
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (συμπληρώστε αν διαφέρουν από το λογαριασμό)
CONTACT DETAILS (complete if not the same as account)
Διεύθυνση/ Address

Τηλέφωνο/Telephone

Φαξ/Fax

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο/ email

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ DELIVERY DETAILS
Το/α βιβλιάριο/α επιταγών να μου/μας αποσταλεί/ούν με συστημένο ταχυδρομείο
Please send me/us the cheque book/s by registered post.
Το/α βιβλιάριο/α επιταγών να κρατηθεί/ ούν στην Τράπεζα από όπου θα ζητηθεί/ούν.
I/we will collect the cheque book/s from the Bank.
Το/α βιβλιάριο/α επιταγών να κρατηθεί/ούν στην Τράπεζα από όπου θα ζητηθεί/ούν. Παρακαλώ όπως παραδοθεί/ουν
στον πιο κάτω παραλήπτη. Περαιτέρω αναγνωρίζω ότι με την παράδοση του/ς στο πιο κάτω άτομο η Τράπεζα δεν θα
έχει καμία ευθύνη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν το/α παραλάβω.
Please keep the cheque book/s at the Bank. It/they will be received by the undermentioned person and the Bank has
no obligation if for any reason I do not receive the cheque book/s.
Ονοματεπώνυμο Παραλήπτη
Recipient’s Full Name

Αριθμός Ταυτότητας
Identity Card Number

Εξουσιοδοτημένος/οι Υπογραφέας/εις / Authorised Signatory/ies

Αποδέχομαι/όμαστε όπως ο πιό πάνω λογαριασμός χρεωθεί με την αξία του/ων βιβλιαρίου/ων επιταγών και οποιαδήποτε έξοδα
ταχυδρομείου χωρίς άλλη ειδοποίηση σε μένα/μας.
I/we accept that my/our account will be debited with the cost of the cheque book/s and any postage expenses without further
advice to me/us.
Αναλαμβάνω/ουμε να φυλάγω/ουμε το/α βιβλιάριο/α αυτό/α σε ασφαλισμένο μέρος και δηλώνω/ουμε ότι σε περίπτωση απώλειας
ή κλοπής του/ς, ή απώλειας ή κλοπής οποιωνδήποτε φύλλων επιταγών, οφείλω/ουμε να ειδοποιήσω/ουμε την Τράπεζα γραπτώς
και εγκαίρως προς αποφυγή οποιασδήποτε αντικανονικής πληρωμής. Η Τράπεζα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη προς
εμένα/εμάς για οποιαδήποτε πληρωμή επιταγής φέρουσας ημερομηνίας προγενέστερης της ημερομηνίας παραλαβής της πιο
πάνω γραπτής ειδοποίησης μου/μας από την Τράπεζα.
I/we undertake to keep the said cheque book/s in a safe place and I/we declare that in the event of its/their loss or theft, or the loss
or theft of any cheques, I/we will notify the Bank duly and in writing to prevent any irregular payment. The Bank will incur no
responsibility towards me/us in the event of payment of any cheque dated prior to the date of receipt of my/our above written
notification by the Bank.
Ημερομηνία/Date

Ονοματεπώνυμο/α και Υπογραφή/ές Εξουσιοδοτημένου/ων Υπογραφέα/ων
Authorised Signatory/ies' Full Name/s and Signature/s
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