
          

Αθήνα, ___  /____/______ 

 
 

Κύριο / Κυρία.........................................  

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε προκειμένου να συμπληρωθούν και υπογραφούν: 

1. Δύο έντυπα «Γενικοί Όροι Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 

2. Δύο έντυπα «Τιμολογιακή Πολιτική Επενδυτικών Υπηρεσιών, Συναλλαγές σε Μετοχές Χ.Α., Ομόλογα, Χρηματικά 
Διαθέσιμα» 

3. Δύο έντυπα «Τιμολογιακή Πολιτική Επενδυτικών Υπηρεσιών, Συναλλαγές σε Μετοχές σε Ξένες Οργανωμένες Αγορές» 

Συμπληρώνετε πλήρως τα στοιχεία σας, υπογράφετε στις σελίδες που απαιτείται και αποστέλλετε πίσω και τα 2 αντίγραφα. Θα 

πρέπει επίσης να γίνουν οι ακόλουθες βεβαιώσεις: 

• Το γνήσιο της υπογραφής σας (από δημόσια αρχή π.χ. αστυνομική, δημοτική, νομαρχιακή κ.λ.π.). 

• Το «Ακριβές Αντίγραφο εκ του Πρωτοτύπου» σε όλα τα πιστοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται 

κατωτέρω (από δημόσια αρχή π.χ. αστυνομική, δημοτική, νομαρχιακή κ.λ.π. ή από Δικηγόρο ή από 

Συμβολαιογράφο). 

Απαραίτητα στοιχεία που εκκρεμούν για την ολοκλήρωση του φακέλου σας είναι σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Απόφασης 

35/586/26.05.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Ενδεικτικά τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται κατ' ελάχιστο για τη νομιμοποίηση της ταυτότητας των πελατών και τα 

απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση των στοιχείων αυτών: 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

• Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο } 

• Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου και 

εκδούσα αρχή 

• Ημερομηνία και τόπο γέννησης 

• Παρούσα Διεύθυνση Κατοικίας } 

• Τηλέφωνο Επικοινωνίας } 

 
 

• Ασκούμενο επάγγελμα } (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για 

ιδιώτη ή επαγγελματία) 

 
 

• Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

Διαβατήριο σε ισχύ 

Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις 

Ένοπλες Δυνάμεις 

Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας 

Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ. 

Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλα έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 

Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής 

Βεβαίωση του εργοδότη 

Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλα έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 

Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας Επαγγελματική ταυτότητα 

Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα 

Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλα έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 

 
 
 
Παρακαλούμε όπως τα έντυπα επιστραφούν υπ' όψιν Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Για 

περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210,6965491. 

 
 
 
 

 


