
Κατάστημα:

A.

B.

Γ.

Δ.

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Ημερομηνία

Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά και/ή απώλεια δυνατόν να υποστεί ο Κάτοχος του Λογαριασμού από δυσλειτουργία στο

διαδίκτυο και/ή σε ηλεκτρονικό σύστημα και/ή σε λογισμικό που επιχειρείται και/ή γίνεται πρόσβαση για αίτηση ή λήψη κατάστασης λογαριασμού

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ημερομηνία

ΗμερομηνίαΌνομα/Υπογραφή Όνομα/Υπογραφή

Για Εσωτερική Χρήση Μόνο

Εγκρίθηκε Από:Καταχώρηση Από:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - ΝΟΜΙΚA ΠΡΟΣΩΠA

Προς: Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Από CIF: Όνομα Λογαριασμού:

Αριθμός Εγγραφής/

Επιθυμούμε να αντικαταστήσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση για το πιο πάνω CIF με την ακόλουθη

Αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι να επιβεβαιώσουμε τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση, ακολουθώντας τις οδηγίες σε σχετικό μήνυμα, οι καταστάσεις

λογαριασμών δεν θα αποστέλλονται ούτε στην υφιστάμενη διεύθυνση ούτε ταχυδρομικώς.

Επιθυμούμε να συνδεθούν όλοι οι λογαριασμοί μας 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ

Προσθήκη Αφαίρεση

ΑΚΥΡΩΣΗ

Επιθυμoύμε να συνδεθούν οι ακόλουθοι λογαριασμοί

Λογαριασμοί

Επιθυμoύμε να αποσυνδεθούν οι ακόλουθοι λογαριασμοί

Ονοματεπώνυμο 

Ονοματεπώνυμο 

Νέα Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Εξουσιοδοτημένοι Υπογραφείς 

Ονοματεπώνυμο 

Ονοματεπώνυμο 
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Ημερ.

Προς: Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα»)

Αγαπητοί Κύριοι,

1.

2.

3.

4.

5.

σε εσάς στις (ημερ.)

στη Σύμβαση Συνεταιρισμού της Εταιρείας/του Ταμείου/του Συνεταιρισμού που δόθηκε στην Τράπεζα και που έχει πιστοποιηθεί 

στις (ημερ.)

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Γραμματέα  

Σφραγίδα

ούτε έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο/

Ονοματεπώνυμο(α) και Υπογραφή(ες) Διοικητικού/ών Συμβούλου/ων 

Η Τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου/της Διαχειριστικής

Επιτροπής/του Oμόρρυθμου Συνεταίρου και του γραμματέα της Εταιρείας/του Ταμείου/του Συνεταιρισμού και για οποιεσδήποτε αλλαγές

στο Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό/στη Σύμβαση Συνεταιρισμού της Εταιρείας/του Ταμείου/του Συνεταιρισμού.

Το παρών ψήφισμα θα κοινοποιηθεί στην Τράπεζα και θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι δεσμευτικό και έγκυρο μέχρι να κοινοποιηθεί

στην Τράπεζα ένα νέο τροποποιητικό ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου/της Διαχειριστικής Επιτροπής/του Oμόρρυθμου Συνεταίρου

πιστοποιημένο ως πιστό αντίγραφο από τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο.

Πιστοποιούμε οτι το πιο πάνω είναι πιστό αντίγραφο του αποσπάσματος των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου/της Διαχειριστικής

Επιτροπής/του Oμόρρυθμου Συνεταίρου ως αναφέρεται ανωτέρω. Πιστοποιούμε περαιτέρω οτι καμία αλλαγή δεν έγινε στους

αξιωματούχους της Εταιρείας/του Ταμείου/του Συνεταιρισμού όπως φαίνονται στο πιστοποιητικό που παραδώσαμε

Διά του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου/της Διαχειριστικής Επιτροπής/του Oμόρρυθμου Συνεταίρου

του/της

(η Εταιρεία/το Ταμείο Προνοίας/ο Συνεταιρισμός) που έλαβε χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της στις (ημερ.)

τα ακόλουθα ψηφίσματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και έχουν καταχωρηθεί δεόντως στο Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας/του Ταμείου/του

Συνεταιρισμού

Ψηφίστηκε ότι:

Η Εταιρεία/το Ταμείο/ο Συνεταιρισμός θα υποβάλει αίτηση στην Τράπεζα για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου.

Η Εταιρεία/το Ταμείο/ο Συνεταιρισμός έχει μελετήσει τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών αιτήσεων της Τράπεζας και αποδέχεται

και συμφωνεί πλήρως με αυτούς.

Όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφτούν από την Εταιρεία/το Ταμείο/τον Συνεταιρισμό σε σχέση με την αποστολή

αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να υπογραφούν και/ή έχουν υπογραφεί από 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ως πιστό αντίγραφο από τον/ην
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