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ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ 

 
Στ…. ………………….. σήμερα, την ……/…………/20… (………………………………………………..…,) ο/η/οι 

υπογράφων/υπογράφουσα/υπογράφοντες: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΑΔΤ  ΑΦΜ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

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

 

Δηλώνω/ουμε προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Eταιρεία», με 

αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.) 154558160000 και έδρα την Αθήνα, η οποία 

αποκαλείται περαιτέρω η «Τράπεζα», ότι ο/η : 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ      ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΑΔΤ  ΑΦΜ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

(περαιτέρω ο «Πληρεξούσιος») παρέδωσε σε μένα/εμάς το «Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία 

Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την σχετική ελληνική 

νομοθεσία», το οποίο βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (σήμερα: 

www.eurobank.gr) καθώς και στα καταστήματα αυτής, το οποίο παρέλαβε από την Τράπεζα αντ’ 

εμού/αντί ημών και για λογαριασμό μου/μας. Το εν λόγω Έντυπο Ενημέρωσης διάβασα/διαβάσαμε, πριν 

από την υπογραφή της παρούσας Πληρεξουσιότητας. 

 

Κατόπιν της ενημέρωσής μου/μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα μου/μας, παρέχω/ουμε την 

πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση όπως ο Πληρεξούσιος ενεργών  επ’ ονόματί μου/μας και για 

λογαριασμό μου/μας: 

 

1) Δηλώνει προς την Τράπεζα την παραλαβή του ως άνω Εντύπου Ενημέρωσης. 

2) Διαβιβάζει στην Τράπεζα εκ μέρους μου/μας τα προσωπικά μου/μας δεδομένα που είναι 
αναγκαία για την κατάρτιση της Σύμβασης (Υπηρεσίες Λήψης και Διαβίβασης – Εκτέλεσης και 
Θεματοφυλακής Αξιών) (περαιτέρω η «Σύμβαση»).  

3) Συνομολογεί με την Τράπεζα και υπογράφει τη Σύμβαση, καθώς και οποιοδήποτε συμβατικό 
έγγραφο της Τράπεζας στο πλαίσιο της κατάρτισης της Σύμβασης με οποιουσδήποτε κατά την 
κρίση του όρους. 

4) Παραλάβει από την Τράπεζα και για λογαριασμό μου/μας αντίγραφο της υπογεγραμμένης 
Σύμβασης. 

5) Προβαίνει σε κάθε πράξη συναφή προς τα ανωτέρω. 
 

 
 
 
 

http://www.eurobank.gr/
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Η παρεχόμενη πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση ισχύει έως την έγγραφη ανάκλησή της με νεότερη 
δήλωσή μου/μας προς την Τράπεζα, εφόσον η εν λόγω δήλωση περιέλθει στην Τράπεζα πριν από την 
υπογραφή της Σύμβασης από τον Πληρεξούσιο για λογαριασμό μου/μας. 
 

Ο ΠΑΡΕΧΩΝ/ Η ΠΑΡΕΧΟΥΣΑ/ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ 

 

                                   _____________________ 

      (Ονοματεπώνυμο & υπογραφή)  

  
 
 
 

Βεβαιούται το γνήσιο υπογραφής του Πελάτη/των Πελατών: 
(Από διοικητική  ή αστυνομική Αρχή ή 

Κ.Ε.Π.)     
    

  
             
 
 

                                                                               
 

 

 

 

 

 


