
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
(«ΣΕΚ») 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ FBME BANK LTD – CYPRUS BRANCH 

(να υποβάλλεται μία δήλωση στοιχείων για κάθε ένα πρόσωπο ασχέτως με τον αριθμό  
των λογαριασμών του δικαιούχου) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:   ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

(ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ) 

ΜΕΡΟΣ Ι. 
Πλήρη στοιχεία για τον δικαιούχο (όπως αναφέρονται στην κατάσταση λογαριασμού. σε περίπτωση που ο 
δικαιούχος είναι ανήλικος, ο κηδεμόνας πρέπει να υποβάλει επιπρόσθετα τα δικά του/της στοιχεία 
συμπληρώνοντας τα πεδία για τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 1. σε περίπτωση νομικών προσώπων, τα 
πεδία για τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αναφέρονται στα πρόσωπα που έχουν την 
εξουσιοδότηση να ενεργούν αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του δικαιούχου στην FBME BANK 
LTD – CYPRUS BRANCH ως το αρχείο της τράπεζας)   

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΟΝΟΜΑ: * ΟΝΟΜΑ: * 

ΕΠΙΘΕΤΟ: * ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: * 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: * 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: * 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: *  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: *  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: * ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: * 

ΧΩΡΑ: * ΧΩΡΑ: * 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΟΙΚΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ): ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):* ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ:  

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: * 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: *  

 ΟΝΟΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΑΝΤΙΠΡΟΣ. 1: * 

 ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΑΝΤΙΠΡΟΣ 1: * 

 ΑΡ. ΤΑΥΤ./ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΞΟΥΣ. ΑΝΤΙΠΡ. 1: * 

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ) ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΑΝΤΙΠΡ. 1: * 

 ΟΝΟΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΑΝΤΙΠΡΟΣ 2: 

 ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΑΝΤΙΠΡΟΣ 2:  

 ΑΡ. ΤΑΥΤ./ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΞΟΥΣ. ΑΝΤΙΠΡ. 2:  

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ) ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΑΝΤΙΠΡ. 2:  

                                                                        
Στοιχεία λογαριασμού προορισμού για τη μεταφορά πίστωσης (ως εμφανίζονται στα συνημμένα έγγραφα) 
 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: * ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: * 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΠΙ): * ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΠΙ): * 

BIC : * BIC : * 

ΙΒΑΝ: * ΙΒΑΝ: * 

 
* υποχρεωτικά πεδία 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  √ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ   √ 

Πιστοποιητικό από ΠΙ (IBAN, BIC)  Πιστοποιητικό από ΠΙ (IBAN, BIC)  

Ενήλικος:  Εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο:  

Ταυτότητα  Πρωτότυπο πιστοποιητικό από τον Έφορο  
Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη 

 

Διαβατήριο    

Ανήλικος:  Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι: 
Ταυτότητα και διαβατήριο 

 

Πιστοποιητικό γέννησης  Εταιρείες εγγεγραμμένες στην αλλοδαπή:  



Διάταγμα δικαστηρίου  Αντίστοιχο πιστοποιητικό Εφόρου Εταιρειών στην  
αγγλική και πιστοποιημένο από Προξενείο /  
Πρεσβεία / Ειδικό Διαχειριστή 

 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ/ΟΥΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ: 
 

 

1. Η παραλαβή του παρόντος εγγράφου εκ μέρους του Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και 
Άλλων Ιδρυμάτων (το "ΣΕΚ") ουδεμία δέσμευση υποδηλοί από το ΣΕΚ ότι υπάρχει ποσό προς καταβολή στο δικαιούχο ως 
αποζημίωση ή ότι επιτρέπεται καταβολή αποζημίωσης στο δικαιούχο υπό το πλαίσιο που διέπει το ΣΕΚ και υπό τις αποφάσεις του 
ΣΕΚ. Το πλαίσιο που διέπει το ΣΕΚ, περιλαμβανομένου του Νόμου 5(Ι)/2016 και της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 27/2016 ως 
έχει τροποποιηθεί, και όλες οι ανακοινώσεις του ΣΕΚ, τρέχουσες και μελλοντικές, σε σχέση με την FBME Bank Ltd - Cyprus Branch, 
εφαρμόζονται εν προκειμένω.   
2. Όλα τα στοιχεία που εμφαίνονται ανωτέρω είναι αληθή και πλήρη. Ο/Η δηλών/δηλούσα είναι δικαιούχος ενός ή περισσότερων 
λογαριασμών στην FBME Bank Ltd - Cyprus Branch και του λογαριασμού προορισμού που υποδεικνύεται ανωτέρω και το/α 
πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν αυτήν τη δήλωση στοιχείων είναι εξουσιοδοτημένο/α να ενεργεί/ούν εκ μέρους του δικαιούχου. 
Ο/Η δηλών/δηλούσα δεν έχει λάβει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ποσό χρημάτων σε σχέση με τους λογαριασμούς του/της στην FBME 
Bank Ltd - Cyprus Branch από τις 9 Απριλίου 2016. Το ΣΕΚ δύναται να απαιτήσει περαιτέρω στοιχεία και τεκμηρίωση προκειμένου 
να είναι σε θέση να λάβει απόφαση αναφορικά με αυτή τη δήλωση στοιχείων.    
3. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου 2, εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία παρασχεθέντα από τον/την δηλούντα/δηλούσα 
ενδεχομένως να προξενήσουν καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού προς αποζημίωση από το ΣΕΚ προς τον/την 
δηλούντα/δηλούσα ή να καταστήσουν την καταβολή αυτή ανεπίτρεπτη υπό το πλαίσιο που διέπει το ΣΕΚ και υπό τις αποφάσεις 
του ΣΕΚ. Το ΣΕΚ δεν θα είναι υπόλογο για οιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση ή σε περίπτωση όπου η καταβολή του ποσού προς 
αποζημίωση δεν επιτρέπεται. 
4. Σε περίπτωση όπου το ποσό προς αποζημίωση καταβάλλεται με καθυστέρηση για την οποία το ΣΕΚ είναι υπόλογο υπό το 
πλαίσιο που διέπει το ΣΕΚ και υπό τις αποφάσεις του ΣΕΚ, το ΣΕΚ καταβάλλει τόκο στον/στην δηλούντα/δηλούσα για την περίοδο 
από την τελευταία ημέρα κατά την οποία το ποσό προς αποζημίωση θα έπρεπε να είχε καταβληθεί μέχρι και την ημέρα 
(εξαιρουμένης όμως της ημέρας αυτής) κατά την οποία το ποσό προς αποζημίωση καταβάλλεται, με ετήσιο επιτόκιο το 
προβλεπόμενο υπό το Νόμο 167(Ι)/2006. Ουδεμία αποζημίωση για περαιτέρω ζημιές οφείλεται από το ΣΕΚ.  
5. Ο/Η δηλών/δηλούσα δύναται να ενημερώσει το ΣΕΚ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dps@centralbank.gov.cy 
ή μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση: Διαχειριστική Επιτροπή  του  Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων,  φ/δι Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Τ.Θ. 25529, 1395 Λευκωσία, Κύπρος, περί 
της διαφωνίας του/της με τον υπολογισμό του ποσού προς αποζημίωση εντός περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα 
κατά την οποία μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεικνύον το υπολογισθέν ποσό αποστέλλεται εκ μέρους του ΣΕΚ στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπέδειξε ο/η  ανωτέρω. Η ενημέρωση πρέπει να εκθέτει λεπτομερώς του λόγους της διαφωνίας. 
Μετά την πάροδο αυτής της περιόδου χωρίς να έχει ενημερώσει ο/η δηλών/δηλούσα περί της διαφωνίας του/της, ο/η 
δηλών/δηλούσα θα θεωρείται ότι έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα του υπολογισμού του ποσού προς αποζημίωση. 
Επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του υπολογισμού του ποσού προς αποζημίωση, είτε ως αρχικώς υπολογίσθηκε είτε ως 
επαναϋπολογίσθηκε, ο/η δηλών/δηλούσα θα θεωρείται ότι δηλώνει ότι το ποσό προς αποζημίωση ως υπολογίσθηκε ή 
επαναϋπολογίσθηκε αντιστοιχεί στο όλον της απαίτησής του/της έναντι του ΣΕΚ σε σχέση με την FBME Bank Ltd - Cyprus Branch.    
6. Ουδεμία απαίτηση έναντι του ΣΕΚ δύναται να εκχωρηθεί, να επιβαρυνθεί ή να χρησιμοποιηθεί άλλως πως χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΣΕΚ.   
7. Σε περίπτωση όπου το ΣΕΚ ανακτήσει από την FBME Bank Ltd - Cyprus Branch σε σχέση με τις καταθέσεις του/της 
δηλούντος/δηλούσας ποσό μεγαλύτερο από το ποσό προς αποζημίωση και οφείλει να καταβάλει τη διαφορά στον/στην 
δηλούντα/δηλούσα, το ΣΕΚ ουδέν τόκο ή άλλη αποζημίωση οφείλει στον/στην δηλούντα/δηλούσα για καθυστερημένη καταβολή σε 
σχέση με το ποσό αυτής της διαφοράς.  
8. Αυτή η δήλωση στοιχείων δεσμεύει κάθε διάδοχο του/της δηλούντος/δηλούσας. 
9. Ο/Η δηλών/δηλούσα υποβάλλει εαυτόν/εαυτή στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών Δικαστηρίων για κάθε διαφορά 
που τυχόν ανακύψει εξ αυτής της δήλωσης στοιχείων ή σε σχέση με αυτή τη δήλωση στοιχείων. Το ΣΕΚ δύναται να κινήσει νομικές 
διαδικασίες εναντίον του/της δηλούντος/δηλούσας ή σε σχέση με αυτή τη δήλωση στοιχείων. 
10. (α) Το/τα πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν αυτή τη δήλωση στοιχείων ως δικαιούχος ή εκ μέρους του δικαιούχου, δηλώνει/ουν 
περαιτέρω ότι εξ όσων κάλλιον γνωρίζει/ουν και πιστεύει/ουν, τα κεφάλαια σε σχέση με τα οποία υποβάλλεται στο ΣΕΚ απαίτηση 
για αποζημίωση είναι ελεύθερα οιασδήποτε απαίτησης, χρέους, δανείου, αγωγής ή υπό αίρεση υποχρέωσης όπως, χωρίς 
περιορισμό, υποχρέωσης κάλυψης ή εγγύησης. Το/τα πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν αυτή τη δήλωση στοιχείων ως δικαιούχος 
ή εκ μέρους του δικαιούχου, επιβεβαιώνει/ουν επίσης ότι ουδέν μέρος εκ των κεφαλαίων τα οποία διεκδικούνται με αυτή τη δήλωση 
στοιχείων έχει προέλθει άμεσα ή έμμεσα από πράξη ή παράλειψη που ενδεχομένως να συνιστά αδίκημα ή ως αποτέλεσμα 
αξιόποινης συμπεριφοράς ή σε σχέση με αξιόποινη συμπεριφορά. 
(β) Το/τα πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν αυτή τη δήλωση στοιχείων ως δικαιούχος ή εκ μέρους του δικαιούχου, έχει/ουν 
πραγματοποιήσει διερεύνηση και εξ όσων κάλλιον γνωρίζει/ουν και πιστεύει/ουν, τα κεφάλαια που τηρούνται σε καθέναν από τους 
λογαριασμούς του δικαιούχου με την FBME Bank Ltd - Cyprus Branch δεν προήλθαν από παράνομη συναλλαγή ή δεν 



χρησιμοποιούνται σε παράνομη συναλλαγή, από το πρόσωπο/εταιρεία για το οποίο/την οποία το/τα πρόσωπο/α που 
υπογράφει/ουν αυτή τη δήλωση στοιχείων ενεργεί/ούν. 
(γ) Το/τα πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν αυτή τη δήλωση στοιχείων ως δικαιούχος ή εκ μέρους του δικαιούχου, επιβεβαιώνει/ουν 
δια του παρόντος ότι ο προαναφερθείς δικαιούχος δεν εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε αξιόποινη δραστηριότητα ή σε δραστηριότητα 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ή σε δραστηριότητα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
11.Συγκατατίθεμαι στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το ΣΕΚ για σκοπούς της καταβολής 
αποζημίωσης υπό το πλαίσιο που διέπει το ΣΕΚ. 
 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΠΟΣΩΝ, ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ και ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 

12. Ο/Η δηλών/δηλούσα εκχωρεί δια του παρόντος στο ΣΕΚ κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον του/της δηλούντος/δηλούσας στους 
λογαριασμούς και επί των λογαριασμών, που διατηρεί με την FBME Bank Ltd - Cyprus Branch μέχρι του ποσού προς αποζημίωση 
και με ισχύ από τη στιγμή κατά την οποία το ποσό προς αποζημίωση καταβάλλεται από το ΣΕΚ. 
13. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου 12, ο/η δηλών/δηλούσα επιφυλάσσει δια του παρόντος και δεν θα επιδιώξει δικαίωμα, τίτλο 
ή συμφέρον, στους λογαριασμούς και επί των λογαριασμών, που διατηρεί με την FBME Bank Ltd - Cyprus Branch μέχρις ότου το 
ΣΕΚ θα έχει ανακτήσει το ποσό προς αποζημίωση από την FBME Bank Ltd - Cyprus Branch. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
ο/η δηλών/δηλούσα θα μεταφέρει στο ΣΕΚ, ως ήθελε ορίσει το ΣΕΚ, κάθε ποσό που τίθεται στη διάθεση του/της 
δηλούντος/δηλούσας από πρόσωπο άλλο από το ΣΕΚ σε σχέση με τους λογαριασμούς που ο/η δηλών/δηλούσα διατηρεί με την 
FBME Bank Ltd - Cyprus Branch.  
14. Ο/Η δηλών/δηλούσα διορίζει δια του παρόντος ανεκκλήτως το ΣΕΚ ως πληρεξούσιον του/της για το σκοπό πραγματοποίησης 
εξ ονόματος του/της δηλούντος/δηλούσας κάθε πράξης και για το σκοπό εκτέλεσης, υπογραφής και, αν απαιτείται, καταχώρισης 
εξ ονόματος του/της δηλούντος/δηλούσας κάθε εγγράφου που ο/η δηλών/δηλούσα θα μπορούσε ο/η ίδιος/α να πραγματοποιήσει, 
να εκτελέσει, να υπογράψει και να καταχωρίσει αντιστοίχως, προκειμένου να εφαρμόσει πλήρως τις ως άνω παραγράφους 12 και 
13.  

 
 
         Αποδέχομαι τα ως άνω σημεία 1-14  
           

 
 

_________________________                        _________________________ 
Ημερομηνία υποβολής                  Υπογραφή/ές 
                            

 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. 
    

Εκ μέρους του Ειδικού Διαχειριστή της FBME Bank Ltd - Cyprus Branch επιβεβαιώνω δια του παρόντος το γνήσιο της 
υπογραφής του/της δηλούντος/δηλούσας και ότι τα ως άνω στοιχεία είναι πανομοιότυπα με τα στοιχεία του/της 
δηλούντος/δηλούσας που τηρούνται στα αρχεία της FBME Bank Ltd - Cyprus Branch: 
 

 
Ονοματεπώνυμο:_________________________________________________________________________________ 
 
Υπογραφή:___________________________________ 
 
Ημερομηνία:____________   
 
 
Σημειώσεις: [Παρακαλώ διαγράψτε αναλόγως και προσθέστε άλλες σημειώσεις που κρίνετε σχετικές] 
Η ως άνω δήλωση στοιχείων αφορά σε λογαριασμό εμπιστεύματος/λογαριασμό πελατών/λογαριασμό ταμείου προνοίας. 
Η ως άνω δήλωση στοιχείων αφορά σε λογαριασμούς που έχουν καθαρό πιστωτικό υπόλοιπο, μετά τον υπολογισμό του 
συμψηφισμού σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΣΕΚ, μεγαλύτερο του μηδενός. 
 
H FBME Bank Ltd - Cyprus Branch δεν έχει ενδεχόμενες ανταπαιτήσεις, περιλαμβανομένων ανταπαιτήσεων για μη 
χρηματοδοτούμενες διευκολύνσεις, έναντι του δικαιούχου άλλες από όσες εμφαίνονται στο πλέον πρόσφατο μητρώο 
καταθετών που εστάλη στο ΣΕΚ. 
 

 -ΤΕΛΟΣ- 

 


