Πξνο ηελ
Επηηξνπή Καηαπνιέκεζεο ηεο
Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ από
Εγθιεκαηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο
Υξεκαηνδόηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο
(Ν.3691/2008)
Πεηξαηώο 207 θαη Αιθίθξνλνο 92
Σ.Κ. 118 53 ΑΘΗΝΑ

ΑΤΣΗΡΩ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΗ

Αζήλα, (Ημερομηνία)

Κύξηνη,
ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΘΔΖ …
αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο.

Με εθηίκεζε,
ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Τπογραφές

Η ππόζεζε είλαη (επηιέμηε κε x) :
 Νέα
 πκπιεξσκαηηθή ή Δηνξζσηηθή Παιαηόηεξεο
Αξηζκόο Πξνεγνύκελεο :
Ηκεξνκελία Πξνεγνύκελεο :

Γηα τρήζε ηες Δπηηροπής

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ
1. Γηα Φσζηθά Πρόζωπα
Επώλπκν
Όλνκα
Παηξώλπκν
Μεηξώλπκν
Ηκεξνκελία γελλήζεσο
Τπεθνόηεηα
Είδνο θαη αξηζκόο πηζηνπνηεηηθνύ
ηαπηνπνίεζεο (Α.Δ.Σ., Αξηζ.
Δηαβαηεξίνπ θ.ι.π.)
ΑΦΜ θαη ΔΟΤ
Επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα
Δηεύζπλζε
Σειέθσλν

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

2. Γηα Νοκηθά Πρόζωπα
Επσλπκία
:
Πιήξεο ηίηινο
:
Δηεύζπλζε
:
ΑΦΜ θαη ΔΟΤ
:
Ννκηθή κνξθή
:
Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο
:
Εθπξόζσπνη (*)
:
Πιεξεμνύζηνη (*)
:
Πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη (*)
:
(*) Παξαηίζεληαη ηα δηαζέζηκα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΠΔΛΑΣΖ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Ή
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ
Ο Πειάηεο είλαη:

�

Πειάηεο ρσξίο απηνπξόζσπε παξνπζία (εληνιέο κέζσ Internet, FAX ή ηειέθσλν)

�

Πνιηηηθώο εθηηζέκελν πξόζσπν ηξίηεο ρώξαο

�

Εηαηξία κε αλώλπκεο κεηνρέο

�

Τπεξάθηηα Εηαηξία

�

Εηαηξία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα

�

Πειάηεο από ρώξα πνπ δελ εθαξκόδεη επαξθώο ηηο ζπζηάζεηο ηεο FATF

�

Άιιε θαηεγνξία (εμεγήζηε)………………………………………………………................................

.......................………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ

Α/Α

ΑΡΗΘΜΟ /
ΔΗΓΟ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ
ΣΖΝ
………..

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ
ΚΗΝΖΖ

1.

………

………

………

………

2.

………

………

………

………

3.

………

………

………

………

4.

………

………

………

………

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ / ΤΝΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ
ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ηνπ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ θαη ηεο ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ
ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ
ΑΦΜ ΚΑΙ ΔΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ηνπ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ θαη ηεο ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ
ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ
ΑΦΜ ΚΑΙ ΔΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ηνπ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ θαη ηεο ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ
ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ
ΑΦΜ ΚΑΙ ΔΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ηνπ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ θαη ηεο ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ
ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ
ΑΦΜ ΚΑΙ ΔΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ
Α/Α

ΑΡΗΘΜΟ / ΔΗΓΟ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΣΖΝ
………..

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ
ΚΗΝΖΖ

1.

………

………

………

………

2.

………

………

………

………

3.

………

………

………

………

4.

………

………

………

………

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΠΟΠΣΧΝ / ΑΤΝΖΘΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ
(κε βάζε ην Παξάξηεκα 1)

Ύποπηε / αζσλήζες ζσλαιιαγή* ποσ κπορεί λα σποδειώλεη:
Η ) ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ & ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΑΛΛΑΓΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ

ΗΗ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ & ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΑΛΛΑΓΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ

(*) ε πεξίπησζε αλαθνξάο ύπνπηεο ζπλαιιαγήο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελδεηθηηθέο
ζπλαιιαγέο, ε αλαθνξά ζα ζπκπιεξώλεηαη κε ην ραξαθηεξηζκό «Νέα Ελδεηθηηθή πλαιιαγή» ώζηε
λα δύλαηαη λα πξνζηεζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζηελ ηππνινγία ησλ
ύπνπησλ ζπλαιιαγώλ.

7

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ, ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ, ΔΤΡΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

8

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ, ΥΟΛΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΠΣΟΤ ή
ΑΤΝΖΘΟΤ ΣΖ ΤΝΑΛΛΑΓΖ, ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ
ΚΑΗ ΣΤΥΟΝ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΟ

9

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΤΥΟΝ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ
1. Γηα Φσζηθά Πρόζωπα
Επώλπκν
Όλνκα
Παηξώλπκν
Μεηξώλπκν
Ηκεξνκελία γελλήζεσο
Τπεθνόηεηα
Είδνο θαη αξηζκόο πηζηνπνηεηηθνύ
ηαπηνπνίεζεο (Α.Δ.Σ., Αξηζ.
Δηαβαηεξίνπ θ.ι.π.)
ΑΦΜ θαη ΔΟΤ
Επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα
Δηεύζπλζε
Σειέθσλν

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

2. Γηα Νοκηθά Πρόζωπα
Επσλπκία
Πιήξεο ηίηινο
Δηεύζπλζε
ΑΦΜ θαη ΔΟΤ
Ννκηθή κνξθή
Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο
Εθπξόζσπνη
Πιεξεμνύζηνη
Πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη

:
:
:
:
:
:
:
:
:
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ΤΝΖΜΜΔΝΑ (CHECK LIST)
 Αληίγραθα αλαισηηθής θίλεζες ιογαρηαζκώλ
 Αληίγραθα παραζηαηηθώλ ζσλαιιαγώλ
 Αληίγραθα πηζηοποηεηηθώλ ηασηοποίεζες (ηασηοηήηωλ,
δηαβαηερίωλ θ.ι.π.)
 Αληίγραθα λοκηκοποηεηηθώλ εγγράθωλ
 Αληίγραθα ιοηπώλ εγγράθωλ
 Πίλαθες 1 – 6
(ε ζσκπιήρωζή ηοσς γίλεηαη εθόζολ θρίλεηαη απαραίηεηε από ηολ Τπεύζσλο
σκκόρθωζες ή εθόζολ δεηεζεί από ηελ Δπηηροπή Καηαποιέκεζες)

11

ΠΗΝΑΚΑ 1
Αρ. Λογαρηαζκού Παροτής Δπελδσηηθώλ Τπερεζηώλ :

ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΖΜ/ΝΗΑ

ΠΟΟ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΚΑΣΑΘΔΣΖ

ΑΓΣ ή Αρ. ΓΗΑΒΑΣ.
ΚΑΣΑΘΔΣΖ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΚΑΣΑΘΔΣΖ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

12

ΠΗΝΑΚΑ 2
Αρ. Λογαρηαζκού Παροτής Δπελδσηηθώλ Τπερεζηώλ :

ΑΝΑΛΖΦΔΗ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΖΜ/ΝΗΑ

ΠΟΟ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΤΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟΤ

ΑΓΣ ή Αρ. ΓΗΑΒΑΣ.
ΤΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟΤ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΤΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

13

ΠΗΝΑΚΑ 3
Αρ. Λογαρηαζκού Παροτής Δπελδσηηθώλ Τπερεζηώλ:

ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΔΜΒΑΜΑΣΑ / ΚΑΣΑΘΔΔΗ Δ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ
ΖΜ/ΝΗΑ

ΠΟΟ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ /
ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΔΝΣΟΛΔΑ / ΚΑΣΑΘΔΣΖ

ΑΓΣ ή Αρ. ΓΗΑΒΑΣ.
ΔΝΣΟΛΔΑ / ΚΑΣΑΘΔΣΖ

ΔΝΣΟΛΗΓΑ
ΣΡΑΠΔΕΑ
ΔΜΒΑΜΑΣΟ

ΥΧΡΑ
ΠΡΟΔΛΔΤΖ
ΔΜΒΑΜΑΣΟ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ

πλεκκέλα : Αληίγξαθα θαηαζεηεξίσλ, εκβαζκάησλ / S.W.I.F.T.
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ΠΗΝΑΚΑ 4
Αρ. Λογαρηαζκού Παροτής Δπελδσηηθώλ Τπερεζηώλ:

ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ Δ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ

ΠΟΟ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ /
ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΑΓΣ ή Αρ. ΓΗΑΒΑΣ.
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΥΧΡΑ / ΣΡΑΠΔΕΑ
ΤΠΟΓΟΥΖ
ΔΜΒΑΜΑΣΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ

15

ΠΗΝΑΚΑ 5
Αρ. Λογαρηαζκού Παροτής Δπελδσηηθώλ Τπερεζηώλ:

ΑΓΟΡΔ ΣΗΣΛΧΝ
ΖΜ/ΝΗΑ

ΔΚΓΟΣΖ

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΑΞΗΑ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
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ΠΗΝΑΚΑ 6
Αρ. Λογαρηαζκού Παροτής Δπελδσηηθώλ Τπερεζηώλ:

ΠΧΛΖΔΗ ΣΗΣΛΧΝ
ΖΜ/ΝΗΑ

ΔΚΓΟΣΖ

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΑΞΗΑ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

17

Παξέιαβα έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε “ΑΤΣΗΡΩ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΗ”.
Αζήλα, (Ηκεξνκελία)

………………………………….
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
(κε βάζε ηελ εγθύθιην 41/8.4.2009 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)
Η.
Ελδείμεηο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγώλ / δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πξέπεη λα
ζεσξνύληαη σο αζπλήζεηο ή ύπνπηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, κπνξεί λα αθνξνύλ ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ πειάηε ή θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ
ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε:
1.

Αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε ή άξλεζε ηνπ πειάηε, ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ, λα
πξνζθνκίζεη ηα λνκηκνπνηεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην
άλνηγκα επελδπηηθνύ ινγαξηαζκνύ, ή γεληθόηεξα απξνζπκία ηνπ λα παξάζρεη
νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηε θύζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνπ
δξαζηεξηνηήησλ.

2.

Φήκεο θαη εηδήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ πειάηε ή ζπλδεδεκέλα µε απηόλ
πξόζσπα θαη ηνλ ζπλδένπλ µε εγθιεκαηηθέο θαη πνηληθά θνιάζηκεο
δξαζηεξηόηεηεο. Οη Εηαηξίεο έρνπλ ππνρξέσζε άκεζεο θαηαγγειίαο όηαλ
ππάξρνπλ δεκνζηεύκαηα ζηνλ Σύπν ζρεηηθά µε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ πειάηε ηνπο.

3.

Άλνηγκα επελδπηηθνύ ινγαξηαζκνύ ζην όλνκα πειάηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ, ηνπ
νπνίνπ ε θαηνηθία ή ν ηόπνο εξγαζίαο, ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ νπνίνπ ε έδξα
δελ είλαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη από ηελ Εηαηξία ή ην ζπγθεθξηκέλν
ππνθαηάζηεκα.

4.

ε αίηεκα ηεο Εηαηξίαο ν πειάηεο αξλείηαη ή απνηπγράλεη λα πηζηνπνηήζεη ηε
λόκηκε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ ή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, είηε ηα ζηνηρεία
πνπ παξέρεη είλαη ςεύηηθα ή παξαπιαλεηηθά.

5.

Πειάηεο πνπ έρεη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ή πξνέξρεηαη ή εδξεύεη ή έρεη
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζε κε ζπλεξγάζηκεο ρώξεο ή ζε ρώξεο πνπ δελ
εθαξκόδνπλ ή εθαξκόδνπλ αλεπαξθώο ηηο πζηάζεηο ηεο FATF.

6.

Πειάηεο πνπ έρεη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ή πξνέξρεηαη ή εδξεύεη ή έρεη
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζε ρώξεο παξαγσγήο ή δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ.

7.

Παξνρή ζηνηρείσλ από ηνλ
επαιεζεπηνύλ από ηελ Εηαηξία.

8.

Κίλεζε ινγαξηαζκώλ µε κεγάια πνζά πνπ ηεξνύληαη ζην όλνκα ππεξάθηησλ
εηαηξηώλ (offshore companies).

9.

Ελεξγνπνίεζε αδξαλώλ γηα κεγάιν δηάζηεκα επελδπηηθώλ ινγαξηαζκώλ.

10.

εκαληηθή θαη αηθλίδηα αύμεζε ζπλαιιαγώλ ζε ζρέζε µε ην επελδπηηθό πξνθίι
ηνπ πειάηε.

11.

Αζπλήζεο λεπξηθόηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά πξνζώπσλ θαηά ηε δηεμαγσγή
ζπλαιιαγήο.

12.

Με επίδεημε επιόγνπ ελδηαθέξνληνο από ηνλ πειάηε γηα ηνπο θηλδύλνπο ή ηνπο
νηθνλνκηθνύο όξνπο ηεο ζπλαιιαγήο.

13.

Άξλεζε ηνπ πειάηε λα έρεη πξνζσπηθέο επαθέο κε ηελ Εηαηξία.

πειάηε

ηα

νπνία

δύζθνια

κπνξνύλ

λα
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14.

Αίηεκα ηνπ πειάηε γηα κεηαθνξά ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζε επελδπηηθνύο ή
ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο άιισλ πειαηώλ µε ηνπο νπνίνπο δελ ζπλδέεηαη µε
επαγγεικαηηθνύο ή ζπγγεληθνύο δεζκνύο. (πλαιιαγή ύπνπηε θαη γηα
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο).

15.

Αίηεκα ηνπ πειάηε-λνκηθνύ πξνζώπνπ γηα κεηαθνξά ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζε
ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ ζε άιιεο
ρώξεο. (πλαιιαγή ύπνπηε θαη γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο).

16.

Επαλαιακβαλόκελεο όκνηεο ζπλαιιαγέο γηα πνζά ιίγν θάησ από ην ειάρηζην
όξην, γηα ην νπνίν απαηηείηαη εθαξκνγή κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο.

17.

πρλή αιιαγή δηεύζπλζεο ηνπ πειάηε πνπ δελ δηθαηνινγείηαη από ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα.

18.

Πεξηπηώζεηο πειαηώλ ησλ νπνίσλ ην βηνηηθό επίπεδν αιιάδεη ζπλερώο θαζώο
θαη ε εκθάληζή ηνπο.

19.

πλεξγαζία ηνπ πειάηε κε κεγάιν αξηζκό Ε.Π.Ε.Τ.

20.

Σαθηηθέο κεηαθνξέο ραξηνθπιαθίνπ από θαη πξνο άιιεο Ε.Π.Ε.Τ.

21.

Η πίζησζε ηνπ επελδπηηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε γίλεηαη κέζσ θαηαζέζεσλ
από πνιιά ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα κίαο ή πεξηζζνηέξσλ ηξαπεδώλ.

22.

Δελ αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ πειάηε ζηελ αηηηνινγία ηεο θαηάζεζεο ελόο
ρξεκαηηθνύ πνζνύ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πειαηώλ ηεο Εηαηξίαο γηα
πίζησζε ηνπ επελδπηηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ.

23.

Μεγάινο αξηζκόο αηόκσλ πνπ θαηαζέηνπλ πνζά ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
πειαηώλ ηεο Εηαηξίαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ίδηνπ πειάηε ρσξίο ηθαλνπνηεηηθή
εμήγεζε.

24.

Επελδπηηθόο ινγαξηαζκόο πειάηε γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη εμνπζηνδόηεζε ρεηξηζκνύ
ζε πξόζσπα πνπ όκσο δελ θαίλνληαη λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ πειάηε
(είηε νηθνγελεηαθή, είηε επαγγεικαηηθή).

25.

Εκβάζκαηα ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ
ζπλδηθαηνύρνη πνπ όκσο δελ θαίλνληαη λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ
πειάηε (είηε νηθνγελεηαθή, είηε επαγγεικαηηθή).

26.

Κνηλόο επελδπηηθόο ινγαξηαζκόο πξνζώπσλ πνπ δελ θαίλνληαη λα έρνπλ
νπνηαδήπνηε ζρέζε κεηαμύ ηνπο (είηε νηθνγελεηαθή, είηε επαγγεικαηηθή).

27.

Σν ηειέθσλν ηνπ
απελεξγνπνηεκέλν.

28.

Η ύπαξμε ππόλνηαο ή ε δηαπίζησζε ίδξπζεο εηθνληθώλ επηρεηξήζεσλ από ηνλ
πειάηε.

29.

Η δηελέξγεηα πνιύπινθσλ ή αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγώλ ρσξίο πξνθαλή
νηθνλνκηθό ή ζαθή λόκηκν ιόγν.

30.

Καηαζέζεηο κεγάισλ πνζώλ ζε κεηξεηά ή επηηαγέο ζην ηακείν ηεο Εηαηξίαο ή /
θαη κεγάιεο αλαιήςεηο ζε κεηξεηά ή επηηαγέο από ην ηακείν ηεο Εηαηξίαο.
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31.

Αίηεκα γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε κεηά από
πξόζθαηε θαηάζεζε ζηνλ επελδπηηθό ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε, ρσξίο πξνεγνύκελα
λα έρεη γίλεη θάπνηα ζπλαιιαγή.

32.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πειάηε
παξαηεξείηαη έιιεηςε ζπλάθεηαο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππέβαιε ν πειάηεο κε
απνηέιεζκα λα πξνθύπηνπλ εξσηήκαηα σο πξνο ηελ εγθπξόηεηα θάπνησλ από ηα
ζηνηρεία απηά. (π.ρ. κεηαμύ ησλ εγγξάθσλ παξαηεξνύληαη δηαθνξέο ζηε δηεύζπλζε
δηακνλήο, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ην επάγγεικα,
ηνλ ηόπν θαη ηελ εκεξνκελία γελλήζεσο, ην παηξώλπκν, ην ΑΦΜ, θηι.)

33.

Πειάηεο νη νπνίνη επηκέλνπλ πάληνηε λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ ίδην ππάιιειν
αθόκα θαη γηα ζπλαιιαγέο ξνπηίλαο ή νη νπνίνη ζηακαηνύλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε
ηελ Εηαηξία ζε πεξίνδν απνπζίαο ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ.

ΗΗ.
Ελδείμεηο ζπκπεξηθνξάο ππαιιήινπ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ ύπνπηεο όηη ζπλδένληαη
µε πξόζεζε λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζα πξέπεη
λα ελεξγνπνηνύλ ηελ πξνβιεπόκελε ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο δηαδηθαζία.
1.

Ο ππάιιεινο θάλεη ζπάηαιν ηξόπν δσήο πνπ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί από ην
κηζζό ηνπ.

2.

Ο ππάιιεινο παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε αλαγλσξηζκέλεο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο
θαη κεζόδνπο.

3.

Ο ππάιιεινο είλαη απξόζπκνο λα πάξεη άδεηα.

4.

Αιιαγέο ζηελ απόδνζε ή ζηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππαιιήινπ.
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