
 

 
                                                       
                                          

ΕΝΤΟΛΗ  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  
(Order  of  Author izat ion for  Credi t  Transfer /Funds Transfer )                  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
 (Branch):        ………………………………………………………………… 

 Ημερομηνία 
 (Date):           ………………………                
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ (Ordering Customer)                                                                                                                                                     
    
Ονοματεπώνυμο: 
(Customer’s name) 

 

Διεύθυνση: 
(Address) 

 

Ταυτότητα / ΑΦΜ: 
(Identification number/Tax registration number) 

 

IBAN Λογαριασμός Χρέωσης Ποσού: 
(IBAN to be debited for the remittance amount)  

IBAN Λογαριασμός Χρέωσης Προμηθειών: 
(IBAN to be debited for commissions &  charges) 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ (Details of Credit Transfer)     
                                                                                                                                                            
Νόμισμα: 
(Currency) 

 

Χώρα Προορισμού: 
(Destination Country) 

 

Τράπεζα Δικαιούχου (Ονομασία): 
(Beneficiary’s Bank name) 

 

Τράπεζα Δικαιούχου - Κωδικός BIC: 
(Beneficiary’s Bank - Swift BIC Code) 

 

Λογαριασμός Δικαιούχου - IBAN: 
(Beneficiary’s Account Number - IBAN) 

 

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: 
(Beneficiary’s name) 

 

Διεύθυνση Δικαιούχου: 
(Beneficiary’s address) 

 
 

Πληροφορίες για τον Δικαιούχο: 
(Information for beneficiary) 

 

Επιβάρυνση εξόδων: 
(Charges to be borne by) 

X 
SHA = Επιθυμώ να επιβαρυνθώ μόνο με τα έξοδα της Τράπεζάς σας 
 (I wish to be charged with Piraeus Bank’s charges only) 

Η παραπάνω εντολή αφορά (για μεταφορές στο εξωτερικό): 
Above transaction concerns (mandatory for transactions abroad)  

Σύνταξη ΟΓΑ κατοίκων εξωτερικού 

 
Με την παρούσα δηλώνω ότι παρέχω την εξουσιοδότηση στην Τράπεζα Πειραιώς: 

1. Να χρεώνει το λογαριασμό μου, που αναγράφεται στο πεδίο «IBAN Λογαριασμός Χρέωσης Ποσού»  και να αποστέλλει στο 
λογαριασμό που αναφέρεται στο πεδίο «Λογαριασμός Δικαιούχου – IBAN» που τηρείται σε Τράπεζα του εξωτερικού, το ποσό 
που αντιστοιχεί στην σύνταξη που λαμβάνω από τον ασφαλιστικό φορέα Ο.Γ.Α.. 

2. Να χρεώνει το λογαριασμό μου που αναγράφεται στο πεδίο «IBAN Λογαριασμός Χρέωσης Προμήθειας» με τα έξοδα 
αποστολής εμβάσματος. 

3.  Η αποστολή του εμβάσματος να εκτελείται σε μηνιαία □ τρίμηνη □ εξάμηνη □ ετήσια □ συχνότητα. 
4. Η παρούσα Εντολή εξουσιοδότησης ισχύει μέχρι την παραλαβή από την Τράπεζα Πειραιώς νέας, με την οποία ανακαλείται η 

εντολή μου αυτή.  
Η παρούσα παύει να ισχύει μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Τράπεζα ο θάνατος του εντολέα ή η λύση της εντολής λόγω 
πραγματικού ή νομικού γεγονότος. 
Έλαβα γνώση κι αποδέχομαι τους πίσω αναφερόμενους όρους. 

 
 Υπογραφή Εντολέα/Πελάτη        Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
(Signature of Customer)                       (Piraeus Bank S.A.) 
            
 
   



  

 
ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
 
Ο Εντολέας/Πελάτης δηλώνει ότι έχει ελέγξει την ορθή ή/ και αληθή καταχώρηση των στοιχείων της μεταφοράς πίστωσης/εμβάσματος 
και έχει ενημερωθεί για τις χρεώσεις, που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη μεταφορά πίστωσης/έμβασμα, σύμφωνα με το εκάστοτε 
ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο υπόκειται σε περιοδικές αλλαγές.  
 
Κάθε μετατροπή συναλλάγματος θα πραγματοποιείται με βάση την ισοτιμία αναφοράς της Τράπεζας κατά την ημέρα και ώρα εκτέλεσης 
της αίτησης. Πληροφορίες σχετικά με την ισοτιμία αναφοράς καθίστανται διαθέσιμες από τα καταστήματα της Τράπεζας, την ιστοσελίδα 
www.piraeusbank.gr και την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (τηλ. 182838 και 210-3288000). Σε περίπτωση που η 
παρούσα αίτηση πρόκειται να εκτελεστεί σε μελλοντική ημερομηνία ή/ και απαιτεί ειδική τιμή μετατροπής συναλλάγματος ή/ και 
πρόκειται να εφαρμοσθεί ειδική τιμολόγηση κατόπιν συμφωνίας με την Τράπεζα, οι οριστικές τιμές θα προκύψουν κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της μεταφοράς πίστωσης/εμβάσματος. 
 
Ο Εντολέας/Πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση της συναλλαγής και 
την ταυτοποίηση του δικαιούχου της μεταφοράς πίστωσης/εμβάσματος. Παρέχονται κατά περίπτωση όλα ή κάποιο/κάποια από τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) ο αριθμός λογαριασμού ή ο αριθμός IBAN του δικαιούχου, β)  η επωνυμία, το κατάστημα, η διεύθυνση και ο 
κωδικός BIC/SWIFT της τράπεζας, που τηρείται ο λογαριασμός του δικαιούχου, γ) το όνομα, η διεύθυνση, o Α.Δ.Τ., ο αριθμός 
διαβατηρίου του δικαιούχου φυσικού προσώπου ή η επωνυμία και η έδρα του δικαιούχου νομικού προσώπου. 
 
Η τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον Εντολέα/Πελάτη ή τρίτο από λανθασμένη ή/ και μη αληθή 
καταχώρηση των στοιχείων της μεταφοράς πίστωσης/εμβάσματος εκ μέρους του Εντολέα/Πελάτη. Σε περίπτωση που η μεταφορά 
πίστωσης/έμβασμα επιστραφεί από την Τράπεζα του δικαιούχου, το ποσό της μεταφοράς πίστωσης/εμβάσματος θα πιστωθεί στο 
λογαριασμό του Εντολέα/Πελάτη αφού κρατηθούν τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς ή/και οι Ανταποκριτές της 
λόγω της επιστροφής και εφόσον απαιτείται μετατροπή συναλλάγματος, θα χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα τιμή συναλλάγματος της 
ημέρας επιστροφής του.  
 
Ο Εντολέας/Πελάτης δηλώνει ότι η παρούσα μεταφορά πίστωσης/έμβασμα δεν στοχεύει στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 3691/2008, όπως ισχύει. Αναλαμβάνει δε την πλήρη ευθύνη για τη νομιμότητα της 
μεταφοράς πίστωσης/εμβάσματος και των υποκείμενων αυτού συναλλαγών.  
 
Ο Εντολέας/Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ήθελε υποστεί η 
Τράπεζα, λόγω αναλήθειας ή ανακρίβειας των παραπάνω δηλώσεών του ή λόγω μη εξασφάλισης των δικαιωμάτων του Ελληνικού 
Δημοσίου, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς, έναντί τους. 
 
Ο Εντολέας/Πελάτης δηλώνει ότι η παρούσα μεταφορά πίστωσης/έμβασμα δεν συνδέεται με Ενέγγυο Πίστωση, Εγγυητική Επιστολή, 
εξόφληση Προθεσμιακής Υποχρέωσης για την οποία τηρείται φάκελος εισαγωγής, Προμήθεια Εμπορικού Αντιπροσώπου, Αξία προς 
Είσπραξη ο εκχωρητής της οποίας έχει στείλει τα σχετικά έγγραφα απευθείας σε Κατάστημά σας και τηρείται σχετικός φάκελος 
εισαγωγής. Η μεταφορά πίστωσης/έμβασμα δεν αποτελεί προκαταβολή μελλοντικής παράδοσης για την οποία θα απαιτήσει χορήγηση 
Βεβαίωσης Διακανονισμού.  
 
Δεν καταργούνται οι υποχρεώσεις του Εντολέα/Πελάτη προς άλλες αρχές για θέματα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί εμπορίου, που εισάγουν οι αποφάσεις και εγκύκλιοι των αρμοδίων ελληνικών και κοινοτικών οργάνων και 
εποπτικών αρχών. 
 
Ο Εντολέας/Πελάτης θα μεριμνήσει για την άμεση προσκόμιση πρόσθετων πληροφοριών που τυχόν θα ζητηθούν για την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής. Ο Εντολέας/Πελάτης αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που οριστικώς δεν καταστεί εφικτή η προσκόμιση των ως άνω 
πληροφοριών, ή υπάρξει μερική ή ολική αδυναμία έγκαιρης προσκόμισης των πρόσθετων στοιχείων εκ μέρους του, ή εάν κάποιο από 
τα προσκομισθέντα στοιχεία της συναλλαγής  είναι ανακριβές ή ελλιπές, η συγκεκριμένη συναλλαγή ενδέχεται να μην εκτελεστεί ή να 
ακυρωθεί 
 
Ο Εντολέας/Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι σχετικές με τη συναλλαγή του πληροφορίες ενδέχεται να παρασχεθούν σε Αρχές εντός ή και 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις Τράπεζες ή τους Οργανισμούς Συστημάτων Πληρωμών στους οποίους διαβιβάζονται, στο 
βαθμό που  η παροχή αυτή θα γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς (ενδεικτικά: καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή της τρομοκρατίας, ή λίστες προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κ.λ.π.) και με πλήρη 
τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας των χωρών στις οποίες οι ως άνω Τράπεζες ή Οργανισμοί Συστημάτων Πληρωμών λειτουργούν 
ή είναι εγκατεστημένοι. 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της μεταφοράς πίστωσης/εμβάσματος διαμορφώνεται ως ακολούθως:  
α) Για τις μεταφορές πιστώσεων/εμβάσματα που πραγματοποιούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε Ευρώ ή σε 
νόμισμα άλλο κράτους-μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το ποσό της μεταφοράς πίστωσης/εμβάσματος πιστώνεται στο 
λογαριασμό της τράπεζας του δικαιούχου το αργότερο εντός 4 εργάσιμων ημερών από την λήψη  καταχώρηση της παρούσας εντολής. 
β) Για τις μεταφορές πίστωσης/εμβάσματα που πραγματοποιούνται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφαρμόζονται κατά 
περίπτωση διαφορετικές προθεσμίες εκτέλεσης. Ο Εντολέας/Πελάτης ενημερώνεται σχετικά από το προσωπικό των καταστημάτων της 
Τράπεζας.     
Η τήρηση των παραπάνω χρονικών ορίων είναι εφικτή μόνο εφόσον η Τράπεζα διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκτέλεση της συναλλαγής πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία (λ.χ. σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). 



  

 
Εφόσον η μεταφορά πίστωσης/έμβασμα πρόκειται να εκτελεστεί εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε Ευρώ ή σε νόμισμα 
άλλο κράτους-μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διέπεται συμπληρωματικά από τη Σύμβαση Παροχής 
Υπηρεσιών Πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς για τις υπηρεσίες πληρωμών, όπως ισχύουν σήμερα. Οι όροι αυτοί είναι διαθέσιμοι σε 
όλα τα καταστήματα της Τράπεζας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr. Ο Εντολέας/Πελάτης δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση των παραπάνω όρων.  
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