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Απαραίηηηα Έγγραθα για ηη Γημιοσργία / Τερμαηιζμό Δνηολής 

Άμεζης Χρέωζης 

 

 

1. Γημιοσργία άμεζης τρέωζης  

 

1.1  Φσζικό πρόζωπο (Οθειλέηης, δηλαδή κάηοτος ηοσ Τραπεζικού Λογαριαζμού) 

 Αληίγξαθν Λνγαξηαζκνύ ηεο ΑΗΚ.  

 Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο/ δηαβαηεξίνπ (ζειίδεο όπνπ θαίλνληαη ε ππνγξαθή, ε θσηνγξαθία 

θαη ν αξ. δηαβαηεξίνπ)  

 Έληππν Τξάπεδαο κε ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, όλνκα θαηόρνπ ινγαξηαζκνύ 

(νθεηιέηε), αξ. ινγαξηαζκνύ θαη IBAN number. 

 

 

1.2.  Νομικό πρόζωπο (Οθειλέηης, δηλαδή κάηοτος ηοσ Τραπεζικού Λογαριαζμού) 

 Αληίγξαθν Λνγαξηαζκνύ ηεο ΑΗΚ.  

 Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ Μεηόρσλ θαη Δηεπζπληώλ Εηαηξείαο ή Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ 

Εγγξαθήο Σσκαηείνπ, Ιδξύκαηνο, Σπλεηαηξηζκνύ, ή Καηαζηαηηθό Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο, 

Οξγαληζκνύ θ.ν.θ.  

 Σθξαγίδα (πξναηξεηηθό γηα εηαηξείεο) 

 Εάλ θαη εθόζνλ ν Οθεηιέηεο/αηηεηήο δεν είλαη Δηεπζπληήο εηαηξείαο ή Πξόεδξνο Σσκαηείνπ, 

Ιδξύκαηνο, Σπλεηαηξηζκνύ, Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο, Οξγαληζκνύ θ.ν.θ, απαηηείηαη 

Πξσηόηππν Πιεξεμνύζην έγγξαθν πιζηοποιημένο από πιζηοποιών σπάλληλο, , κε ην 

νπνίν λα εμνπζηνδνηείηαη ην θπζηθό πξόζσπν, (πιεξεμνύζηνο αληηπξόζσπνο), λα 

ππνγξάςεη εθ κέξνπο ηεο Εηαηξείαο ή Σσκαηείνπ, Ιδξύκαηνο, Σπλεηαηξηζκνύ, Δηαρεηξηζηηθήο 

Επηηξνπήο, Οξγαληζκνύ θ.ν.θ. Τν πξόζσπν πνπ ππνγξάθεη ην πιεξεμνύζην, εθ κέξνπο 

ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, (πιεξεμνπζηνδνηώλ) πξέπεη λα είλαη Δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο, ή 

Πξόεδξνο Σσκαηείνπ, Ιδξύκαηνο, Σπλεηαηξηζκνύ, Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο, Οξγαληζκνύ 

θ.ν.θ.  

 Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο / δηαβαηεξίνπ (ζειίδεο όπνπ θαίλνληαη ε ππνγξαθή, ε θσηνγξαθία 

θαη ν αξ. δηαβαηεξίνπ) ηνπ πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ ή ηνπ Δηεπζπληή. 

 Έληππν Τξάπεδαο κε ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, όλνκα θαηόρνπ ινγαξηαζκνύ 

(νθεηιέηε), αξ. ινγαξηαζκνύ θαη IBAN number. 
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2. Τερμαηιζμός άμεζης τρέωζης  

2.1.  Α) Φσζικό πρόζωπο (Οθειλέηης, δηλαδή κάηοτος ηοσ Τραπεζικού Λογαριαζμού ή 

πελάηης ηης ΑΗΚ) 

 Αληίγξαθν Λνγαξηαζκνύ ηεο ΑΗΚ.  

 Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο / δηαβαηεξίνπ (ζειίδεο όπνπ θαίλνληαη ε ππνγξαθή, ε θσηνγξαθία 

θαη ν αξ. δηαβαηεξίνπ)  

 Γηα ηηο Εληνιέο Άκεζεο Χξέσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ηηο 24/7/2014, ζα πξέπεη ν 

Οθεηιέηεο λα πξνζθνκίζεη πέξαλ ησλ πην πάλσ θαη Έληππν Τξάπεδαο κε ζηνηρεία ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, όλνκα θαηόρνπ ινγαξηαζκνύ (νθεηιέηε), αξ. ινγαξηαζκνύ θαη 

IBAN number. 

 

Β)Σε περίπηωζη θανάηοσ ηοσ οθειλέηη (δηλαδή κάηοτοσ ηοσ Τραπεζικού 

 Λογαριαζμού) 

 Αληίγξαθν Λνγαξηαζκνύ ηεο ΑΗΚ.  

 Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ ζαλάηνπ νθεηιέηε 

 Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο / δηαβαηεξίνπ αηόκνπ πνπ δίλεη ηελ εληνιή γηα ηεξκαηηζκό (ζειίδεο 

όπνπ θαίλνληαη ε ππνγξαθή, ε θσηνγξαθία θαη ν αξ. δηαβαηεξίνπ) Μπνξεί λα είλαη ν 

πειάηεο ηεο ΑΗΚ, ν δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνζαλόληα νθεηιέηε, ή λόκηκνο 

θιεξνλόκνο ηνπ νθεηιέηε ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπνο. 

 Γηα ηηο Εληνιέο Άκεζεο Χξέσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ηηο 24/7/2014, ην άηνκν πνπ 

δίλεη ηελ εληνιή γηα ηεξκαηηζκό, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πέξαλ ησλ πην πάλσ θαη 

Έληππν Τξάπεδαο κε ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, όλνκα θαηόρνπ 

ινγαξηαζκνύ (νθεηιέηε), αξ. ινγαξηαζκνύ θαη IBAN number. 

 

2.2.  Νομικό πρόζωπο (Οθειλέηης, δηλαδή κάηοτος ηοσ Τραπεζικού Λογαριαζμού ή 

πελάηης ηης ΑΗΚ) 

 Αληίγξαθν Λνγαξηαζκνύ ηεο ΑΗΚ.  

 Σθξαγίδα (πξναηξεηηθό γηα εηαηξείεο) 

 Εάλ θαη εθόζνλ ν Οθεηιέηεο/αηηεηήο δεν είλαη Δηεπζπληήο εηαηξείαο ή Πξόεδξνο 

Σσκαηείνπ, Ιδξύκαηνο, Σπλεηαηξηζκνύ, Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο, Οξγαληζκνύ θ.ν.θ, 

απαηηείηαη Πξσηόηππν Πιεξεμνύζην έγγξαθν πιζηοποιημένο από πιζηοποιών 

σπάλληλο, κε ην νπνίν λα εμνπζηνδνηείηαη ην θπζηθό πξόζσπν, (πιεξεμνύζηνο 

αληηπξόζσπνο), λα ππνγξάςεη εθ κέξνπο ηεο Εηαηξείαο ή Σσκαηείνπ, Ιδξύκαηνο, 

Σπλεηαηξηζκνύ, Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο, Οξγαληζκνύ θ.ν.θ. Τν πξόζσπν πνπ 

ππνγξάθεη ην πιεξεμνύζην, εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, (πιεξεμνπζηνδνηώλ) 

πξέπεη λα είλαη Δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο, ή Πξόεδξνο Σσκαηείνπ, Ιδξύκαηνο, 

Σπλεηαηξηζκνύ, Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο, Οξγαληζκνύ θ.ν.θ.  

 Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο/δηαβαηεξίνπ (ζειίδεο όπνπ θαίλνληαη ε ππνγξαθή, ε θσηνγξαθία 

θαη ν αξ. δηαβαηεξίνπ) ηνπ πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ, ή ηνπ Δηεπζπληή.  

 Γηα ηηο Εληνιέο Άκεζεο Χξέσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ηηο 24/7/2014, ζα πξέπεη ν 

Οθεηιέηεο λα πξνζθνκίζεη πέξαλ ησλ πην πάλσ θαη Έληππν Τξάπεδαο κε ζηνηρεία ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, όλνκα θαηόρνπ ινγαξηαζκνύ (νθεηιέηε), αξ. ινγαξηαζκνύ θαη 

IBAN number. 


