
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ……………………….. (…….) 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ: ΑΡΧΕΙΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ : ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

 

TRN-4390 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
TRN-4392 ΑΚΥΡΩΣΗ  ΕΝΤΟΛΗΣ 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΄Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ            

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜAΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ 7 1 4 0 0 2 6 1 0 7 0 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   ΠΛΗΘΟΣ  ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ 1-60 

ΠΟΣΟ   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ(σε μήνες) 1 2 3 4 6 12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1=ΝΑΙ 2=ΟΧΙ 

 ΤΙΘΕΤΑΙ Χ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ               ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ 15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ON LINE (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ να φροντίσετε για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής ηλεκτρονικής καταβολής 

σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην πίσω σελίδα του παρόντος εντύπου, τους 

οποίους κατανοώ και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

     

Τόπος Ημερομηνία  Υπογραφή Εντολέα  

 

 
 

 

ΕΝΤΟΛΗ  ΓΙΑ  ΑΝΑΚΛΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ 

Παρακαλώ για την ακύρωση της εντολής με τα παραπάνω  στοιχεία. 

  
 

 
  

Τόπος Ημερομηνία  Υπογραφή Εντολέα  

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ON LINE (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ) 

 

 

 

 

 



ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

 

 

 
 Ο χρεούμενος λογαριασμός καταθέσεων πρέπει να έχει διαθέσιμο 

υπόλοιπο τουλάχιστον ισόποσο με το ποσό της εντολής πλέον το ποσό 
της ισχύουσας κάθε φορά προμήθειας κατά την εκάστοτε ημερομηνία 
χρέωσής του.  

 Η εντολή δεν θα εκτελείται, χωρίς να έχει καμία ευθύνη η Εθνική 
Τράπεζα, αν δεν υπάρχει διαθέσιμο επαρκές υπόλοιπο. 

Η μη εκτέλεση της εντολής για μια ή περισσότερες περιόδους δεν 
συνεπάγεται ακύρωσή της και ως εκ τούτου, στην πρώτη καθορισμένη 
ημερομηνία που θα είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής (μετά την 
προηγούμενη ανεπιτυχή εκτέλεση) θα εκτελεστεί κανονικά η εντολή, χωρίς 
όμως να καλυφθούν προηγούμενη/ες καταβολή/ές που, λόγω ελλείψεως 
επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου, δεν εκτελέστηκαν. 

 Η παρούσα εντολή παύει να ισχύει μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως 
στην Τράπεζα: 

o ο θάνατος του καταθέτη/εντολέα ή του πιστούμενου ή  

o ο τερματισμός του Νομικού Προσώπου ή  

o η εξόφληση του λογ/σμού του εντολέα ή του πιστούμενου ή 

o η άρση της εντολής λόγω πραγματικού ή νομικού γεγονότος. 

 Ο εντολέας έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα εντολή 
οποτεδήποτε με ειδική έγγραφη εντολή του προς την Τράπεζα. Η 
ανάκληση εντολής πρέπει να διενεργηθεί μέχρι την προτελευταία 
εργάσιμη ημέρα της επικείμενης σχετικής χρέωσης του λογαριασμού. 

 Η Τράπεζα για κάθε εκτέλεση της εντολής (χρέωση –πίστωση 
καταθετικών λογαριασμών) θα χρεώνει το λογαριασμό του εντολέα με 
το ποσό της ισχύουσας κάθε φορά προμήθειάς της πλέον του εκάστοτε 
αναλογούντος σχετικού φόρου. 

 Εφόσον η ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής συμπίπτει με αργία, η 
εντολή θα εκτελείται στην πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. 

 Ο εντολέας παρέχει την ειδική ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στην 
Τράπεζα να δίνει πληροφορίες στους συνδικαιούχους του λογ/σμού για 
οτιδήποτε αφορά τα στοιχεία και την εκτέλεση της εντολής. 

 Η εντολή αυτή δίνεται από τον εντολέα κατόπιν συνεννόησής του με το 
δικαιούχο για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εντολής μέσω του 
συστήματος παγίων ηλεκτρονικών καταβολών. 

 

 

--------------------------------------------                            ----------------------------- 

    Τόπος           Ημερομηνία                                      Υπογραφή Εντολέα 


