ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
MONEY TRANSFER
Παρακαλώ να πραγματοποιήσετε την ακόλουθη μεταφορά χρημάτων /

Please effect the following

money transfer

Εντολέας / Ordering customer
Ονοματεπώνυμο
Name

Από τον υπ’ αρ.
λογαριασμού IBAN
From account

Δικαιούχος / Beneficiary
Δικαιούχος
Name

Αρ. Λογαριασμού IBAN
Account number/IBAN

Διεύθυνση
Address

Χώρα
Country

Τράπεζα Δικαιούχου / Beneficiary’s bank
Επωνυμία
Name

Κωδικός SWIFT
SWIFT/Bank code

Διεύθυνση
Address

Χώρα
Country

Στοιχεία συναλλαγής/ Transaction data
Ποσό
Amount

Νόμισμα
Currency

Λεπτομέρειες μεταφοράς χρημάτων
Δηλώνω ότι η μεταφορά χρημάτων (πληρωμή) εκτελείται βάσει του ακόλουθου εγγράφου
(συμβόλαιο, αρ. τιμολογίου ή άλλο έγγραφο)
Details of payment
I declare that the money transfer (payment) is based on the following document (contract, invoice № or other document)

Έξοδα / Expenses
Τα έξοδα που οφείλονται προς την Procredit Bank βαρύνουν/ The expenses owed to Procredit Bank - are:
 Το λογαριασμό μου / On my account
 Το λογαριασμό του δικαιούχου /On account of the beneficiary
Τα έξοδα που οφείλονται προς άλλες τράπεζες βαρύνουν/ The expenses owed to other banks are:
 Το λογαριασμό μου / On my account
 Το λογαριασμό του δικαιούχου /On account of the beneficiary
Τα έξοδα που απαιτούνται για πληρωμές, σε ευρώ, οι οποίες διενεργούνται προς Τράπεζα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
βαρύνουν από κοινού τον εντολέα και τον δικαιούχο/All payments in euro currency to beneficiary banks on the territory of the
European Union should be executed with shared charges between the ordering party and the beneficiary.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 περ. γ. Ν. 3691/2008, όπως ισχύει, δηλώνω ότι τα κεφάλαια που
αφορούν την παρούσα συναλλαγή προέρχονται από την ακόλουθη πηγή/ According to art.13, par.1, let.C
of LAW 3691/2008, as in force, I declare that the funds under this transaction (deal) come from the following:

Γνωρίζω τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο για ψευδή ή αναληθή δήλωση/
penal liability under the Law, for false or inaccurate declaration.

Ημερομηνία
Date

Υπογραφή κατόχου λογαριασμού
Client’s signature

I am aware of the

