
 
Τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται κατ’ ελάχιστον για την ̟ιστο̟οίηση της ταυτότητας  
των ̟ελατών (φυσικών  ̟ροσώ̟ων) της Εταιρίας και τα α̟αιτούµενα έγγραφα 
για την ε̟αλήθευση των εν λόγω στοιχείων είναι ενδεικτικά τα εξής:  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ( ∆ΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ Ή 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ , ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ) 

 

Φυσικά Πρόσω̟α 

- Ονοµατε̟ώνυµο και ̟ατρώνυµο 
  
- Αριθµός δελτίου ταυτότητας             ή  
 
  διαβατηρίου και εκδούσα αρχή  
 
- Ηµεροµηνία και τό̟ος γέννησης 

- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας  
 
- ∆ιαβατήριο σε ισχύ  
 
- Ταυτότητα υ̟ηρετούντων στα 
Σώµατα   
  Ασφαλείας και στις Ένο̟λες ∆υνάµεις 

 

- Παρούσα διεύθυνση κατοικίας  
 
- Τηλέφωνο ε̟ικοινωνίας  
 

-Πρόσφατος λογαριασµός Οργανισµού   
 Κοινής Ωφελείας  
 
- Μισθωτήριο Συµβόλαιο ̟ου έχει   
   κατατεθεί σε ∆ηµόσια Οικονοµική    
  Υ̟ηρεσία (∆.Ο.Υ.)  
 
- Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ή λοι̟ά  
   έγγραφα εκδόσεως ∆.Ο.Υ.  
 
- Άδεια διαµονής ή ̟αραµονής σε ισχύ 

 

- Ασκούµενο ε̟άγγελµα (ανεξαρτήτως 
αν ̟ρόκειται για ιδιώτη ή 
ε̟αγγελµατία)  
 

 

- Βεβαίωση του εργοδότη  
 
- Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ή λοι̟ά  
  έγγραφα εκδόσεως ∆.Ο.Υ.  
 
- Αντίγραφο ̟ρόσφατης µισθοδοσίας  
 
- Ε̟αγγελµατική ταυτότητα  
 
- Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα  
 

 

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

 

- Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ή λοι̟ά  
   έγγραφα εκδόσεως ∆.Ο.Υ.  
 

 
1. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο συµβαλλόµενος ή συναλλασσόµενος ενεργεί για λογαριασµό 
τρίτου ̟ροσώ̟ου, φυσικού , εκτός α̟ό την α̟όδειξη της δικής του ταυτότητας κατά 
τα οριζόµενα στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, α̟αιτείται και η ̟ιστο̟οίηση και 



ε̟αλήθευση των στοιχείων ταυτότητας του τρίτου ̟ροσώ̟ου, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ίδια ̟αράγραφο.  

2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ελάτης είναι φυσικό ̟ρόσω̟ο οντότητας χώρας του 
εξωτερικού, ως ̟ρος την ̟ιστο̟οίηση της ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρµογή τα 
οριζόµενα στο Παράρτηµα αυτό. Ως έγγραφα ε̟αλήθευσης µ̟ορούν να γίνονται 
δεκτά ο̟οιαδή̟οτε νοµιµο̟οιητικά έγγραφα εκδίδονται α̟ό τις αρµόδιες αρχές της 
χώρας ̟ροέλευσης του ̟ελάτη, συµ̟εριλαµβανοµένων βεβαιώσεων ή εγγράφων των 
αρµοδίων αρχών ̟ου τηρούν σχετικά µητρώα και δεδοµένα, ή άλλα α̟οδεικτικά εν 
γένει έγγραφα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής. Τα υ̟όχρεα ̟ρόσω̟α 
µ̟ορούν να ζητούν µετάφραση των α̟αιτούµενων εγγράφων για την κατανόηση 
του ̟εριεχοµένου τους. 

 
 


