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ΘΫηα: Ο βΰέ μ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ βμΝ ΙΣΗΗΝ ΤΜΜ ΣΟΥΗΝ εαδΝ βθΝ εα αίκζάΝ
κυΝ Σ ΛΟΤΝ Ξ Σ  ΧΝΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ ΠλΪιβΝ ε ζ
δεάμΝ πδ λκπάμΝ
16/21.5.2013 ΧΦ ΚΝ
΄Ν 1257/23.5.2013) εαδΝ ζθήζέ1βέβί1ζΝ ΧΦ ΚΝ
΄Ν
3510/29.12.2014)
1. ΓδαΝ βΝ υηη κξάΝ

δμΝ ι Ϊ

δμ, απαδ έ αδ:

αέ βζ ε λκθδεάΝ υπκίκζάΝ βμΝ Αέ η ης Συηη κχάς
δς ι Ϊ δς,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ
αθαλ βγ έΝ
βθΝ δ κ ζέ αΝ βμΝ ΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμμΝ πκπ έα Ι δω δεάς
Α φΪζδ ης, Α φαζδ δεκέ δαη κζαβη Ϋς, ι Ϊ δς Πδ κπκέη ης εαδ
ίέ βΝεα αίκζάΝ ΫζκυμΝ ι Ϊ

πθ δαη

κζαίβ υθ (ίζ. παλαεΪ π).

2. ΗΝ βη λκηβθέαΝ ζάιβμΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ υπκίκζάμΝ βμΝ έ β βμΝ υηη κξάμ
υ Ϋλα 22 Μα κυ 2017 εαδΝυλαΝ11έίίΝπέηέ

έθαδΝ β

3. ΗΝ βη λκηβθέαΝ ζάιβμΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ εα αίκζάμΝ κυΝ ΫζκυμΝ ι Ϊ πθ έθαδΝ βΝ Σλέ βΝ
23 Μα κυΝ 2017. Ό κδΝ εα αίΪζκυθΝ επλσγ ηαΝ κΝ ΫζκμΝ ι Ϊ πθΝ θΝ γαΝ ΰέθκυθΝ
ε κέΝ δμΝ ι Ϊ δμέ
4. ΗΝ έ β βΝ υηη κξάμΝ δμΝ ι Ϊ δμ πλΫπ δΝ θαΝ υηπζβλπγ έΝ πζάλπμ εαδΝ θαΝ
υπκίζβγ έΝ βθΝΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμΝησθκθΝβζ ε λκθδεΪ.
5. Κα ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ βμΝ έ β βμ υηη κξάμΝ δμΝ ι Ϊ δμ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ κγ έΝ
πλκ κξά υ Ν κ κθκηα πυθυηκ κυΝ υπκοβφέκυ εαδΝ κΝ πα λυθυηκ θαΝ
υηπζβλπγκτθΝ αελδίυμΝ σππμΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ
κΝ
δεαδκζκΰβ δεσΝ
αυ κπλκ ππέαμ (α υθκηδεάΝ αυ σ β αΝ άΝ δαία άλδκΨΝ πκυΝ γαΝ πλκ εκηέ δΝ κΝ
υπκοάφδκμΝεα ΪΝ βθΝπλκ Ϋζ υ άΝ κυΝ δμΝ ι Ϊ δμ.
6. Μ ΪΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ έ β βμΝυηη κξάμΝ(η ΪΝ κΝπΪ βηαΝ κυΝπ έκυΝ«ΤΠΟ ΟΛΗΝ
ΙΣΗΗ»ΨΝ βθΝΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν ηφαθέα αδΝαυ σηα αΝκ ΚΧ ΙΚΟΝ ΡΙΘΜΟΝ
ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ. ΟΝ αλδγησμΝ αυ σμΝ έθαδΝ ηκθα δεσμΝ εαδΝ απκ ζ έΝ αθαπσ πα κΝ ηΫλκμΝ
πθΝ α κηδευθΝ κδξ έπθΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ ηΫξλδΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ

πδ κπκέβ βμ. ΓδαΝ κθ ζσΰκΝ αυ σ,Ν κδΝ υπκοάφδκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ε υπυ κυθ βθΝ αέ β β
πκυΝφΫλ δΝ κθ Κπ δεσΝ λδγησ Τπκοβφέκυ, δσ δΝγαΝεζβγκτθΝθαΝ κθΝξλβ δηκπκδά κυθμ
- σ αθΝεα αίΪζκυθΝ κΝ ΫζκμΝ ι Ϊ πθ,
- σ αθΝ υηπζβλυ κυθΝ κΝφτζζκΝαπαθ ά πθΝ δμΝ ι Ϊ δμ, εαδ
- ΰδαΝ θαΝ ζΫΰικυθΝ ΪθΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝ ξ δεκτμΝ εα αζσΰκυμΝ υπκοβφέπθΝ εαδΝ
πδ υξσθ πθ,
κηΫθκυΝσ δΝ θΝγαΝ βηκ δ υγκτθ αΝα κηδεΪΝ κυμΝ κδξ έα.
 ΝεΪγ Νπ λέπ π β,Ναθ έΰλαφκΝ βμΝυπκίζβγ έ αμΝαέ β βμΝγαΝαπκ
υπκοβφέκυμΝ βθΝβζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ βΝπκυΝΫξκυθΝ βζυ δέΝ

αζ έΝ

κυμΝ

7. ΣκΝ ΫζκμΝ ι Ϊ πθ δαη κζαίβ υθ τοκυμΝ €κίΝ (κΰ σθ αΝ υλυΨΝ πλΫπ δΝ θαΝ
εα α γ έμ
- έ Ν βθΝΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμ (εα Ϊγ βΨ,Ν
- έ ΝηΫ πΝκπκδα άπκ ΝΪζζβμΝ λΪπ ααμ (Ϋηία ηα άΝe-banking)
υπΫλΝ
κυΝ ζκΰαλδα ηκτΝ
βμΝ ΣλΪπ ααμΝ
βμΝ
ζζΪ κμΝ η Ν Ι Ν:
GR1001000000000007598010102, BIC: BNGRGRAA,Ν εαδΝ δεαδκτξκΝ βθΝ ΣλΪπ ααΝ
βμΝ ζζΪ κμ. ΟΝ θ κζΫαμΝπλΫπ δΝθαΝ υ δΝλβ άΝκ βΰέαΝ βθΝπζβλυ λδαΝ λΪπ ααΝθαΝ
αθαΰλΪο δΝ βθΝ ΙΣΙΟΛΟΓΙ Ν κυΝ ηβθτηα κμΝ πζβλπηάμΝ πλκμΝ βθΝ ΣλΪπ ααΝ βμ
ζζΪ κμμΝ πλυ αΝ κθΝ ΚΧ ΙΚΟΝ ΡΙΘΜΟΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ εαδΝ
βΝ υθΫξ δαΝ κΝ
ΠΧΝΤΜΟ εαδΝ η ΪΝ κΝ ΟΝΟΜ Ν ΣΟΤΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤΝ η Ν ζζβθδεκτμΝ άΝ ζα δθδεκτμΝ
ξαλαε άλ μ (πλκ κξάμΝ σξδΝ κυΝ θ κζΫα ΪθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ δαφκλ δεΪΝ πλσ ππαΨΝ
αελδίυμΝσππμΝΫξ δΝ υηπζβλπγ έΝ βθΝ έ β β.
πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ αΝ κδξ έαΝ αυ Ϊ έθαδΝ απαλαέ β αΝ ΰδαΝ βθΝ αυ κπκέβ βΝ βμΝ
πζβλπηάμ εαδΝ βθΝκλδ δεκπκέβ βΝ βμΝ υηη κξάμΝ κυΝυπκοβφέκυ δμΝ ι Ϊ δμέ Γδ’Ν
αυ σΝκΝ θ κζΫαμΝπλΫπ δΝθαΝί ίαδπγ έΝσ δΝκδΝκ βΰέ μΝ κυΝ ε ζΫ βεαθΝ παελδίυμέ
8.

θ έΰλαφκΝ κυΝ απκ δε δεκτΝ εα αίκζάμ κυΝ ΫζκυμΝ ι Ϊ πθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ φΫλκυθΝ
ηααέΝ κυμΝκδΝυπκοάφδκδΝεα ΪΝ βθΝπλκ Ϋζ υ άΝ κυμΝΰδαΝ δμΝ ι Ϊ δμέ

9. ΟΝ εα ΪζκΰκμΝ η Ν κυμΝ Κπ δεκτμΝ λδγηκτμΝ πθΝ ΤπκοβφέπθΝ πκυΝ πζβλκτθΝ δμΝ
πλκςπκγΫ δμΝ υηη κξάμΝ δμΝ ι Ϊ δμ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ κΝ
ι α δεσΝεΫθ λκΝεαδΝ δμΝαελδί έμΝυλ μΝ ι Ϊ πθ,ΝγαΝαθαλ βγκτθ βθΝδ κ ζέ αΝ
βμΝ ΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμ: πκπ έα Ι δω δεάς Α φΪζδ ης, Α φαζδ δεκέ
δαη κζαβη Ϋς, ι Ϊ δς Πδ κπκέη ης, Αθαεκδθώ δς, β
υ ΫλαΝ 29 Μα κυΝ
2017.
ΓδαΝ υξσθΝ δ υελδθέ δμ,Ν ηπκλ έ Ν θαΝ απ υγτθ
sec.certifications@bankofgreece.gr
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βθΝ βζ ε λκθδεάΝ

δ τγυθ β:

