Argus Stockbrokers Ltd
Ε.Π.Ε.Υ δυνάμει άδειας ΕΚΚ Αρ. 010/03, ημερομηνίας 12 Μαίου 2003
Εγγεγραμμένο Γραφείο & Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 25, Metropolis Towers, 1ος & 2ος Όροφος, 1080, Λευκωσία, Κύπρος

Κωδικός Πελάτη:

Παράρτημα 1.1
Το Παράρτημα 1.1 συμπληρώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι) Από τον Πραγματικό Δικαιούχο (Beneficial Owner), εφόσον είναι άλλος από τον Πελάτη, που συμπληρώνει το Παράρτημα 1 (Ερωτηματολόγιο Πελάτη (φυσικό Πρόσωπο)
(συμπλήρωση πεδίου Α.3. στο Παράρτημα 1).
ΙΙ) Από Διαχειριστή (Administrator)/ Κηδεμόνα/Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο/Εμπιστευματοδόχο Πελάτη/όπου ο Πελάτης συμπληρώνει το Παράρτημα 1 (Ερωτηματολόγιο
Πελάτη (Φυσικό Πρόσωπο) ότι υπάρχει Διαχειριστής/Κηδεμόνας/Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος που ενεργεί εκ μέρους του (συμπλήρωση Τμήματος Β στο Παράρτημα 1)
ΙΙΙ) Από Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο για να χειρίζεται το λογαριασμό του Πελάτη και να εργαστεί εκ μέρους του, όπου ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο Παράρτημα 1
(Ερωτηματολόγιο Πελάτη (Νομικό Πρόσωπο & Οργανισμός Προσώπων), Τμήμα Β1.
IV) Από τον Πραγματικό Δικαιούχο για τον οποίο ο Πελάτης -νομικό πρόσωπο, ενεργεί ως Trustee, ή Διαχειριστής (Administrator): Παράρτημα 1
(Ερωτηματολόγιο Πελάτη (Νομικό Πρόσωπο & Οργανισμός Προσώπων), Τμήμα Β3.
Είναι πολύ σημαντική για την ορθή εξυπηρέτηση και προώθηση των συμφερόντων σας/ προσώπου που εκπροσωπείτε, ως και για σκοπούς συμμόρφωσης με τους
Νόμους και τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η παροχή από εσάς των στοιχείων που ζητούνται στο Παρόν Παράρτημα 1.1. Παρακαλούμε όπως λάβετε όλα
τα μέτρα για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου. Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημασία άμεσης
ενημέρωσης της Argus για κάθε αλλαγή στα στοιχεία τα οποία παραθέτετε κατωτέρω.
Σημειώνεται ότι η Argus θα αποδεχθεί τα στοιχεία που παραθέτετε ως ορθά και πλήρη και θα βασιστεί σε αυτά κατά την αξιολόγηση σας και την παροχή των
Υπηρεσιών σε εσάς.
Όλες οι λέξεις που δηλώνουν μόνο τον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα και όλες οι λέξεις που δηλώνουν φυσικά πρόσωπα
θα περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα και αντίστροφα και το ουδέτερο γένος περιλαμβάνει το αρσενικό και θηλυκό και αντίστροφα. Εκτό ς όπου ρητά,
διαφορετικά αναφέρεται, οι όροι και ερμηνείες της Συμφωνίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της Argus, εφαρμόζονται στο Παράρτημα 1.1.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Όνομα:
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου:

_

Επίθετο:

_

Κωδικός Πελάτη:

_

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός Πελάτη είναι κοινός (joint account) να συμπληρωθούν και τα ακόλουθα για τον δεύτερο κάτοχο:
Όνομα:
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου:

_

Επίθετο:

_

Κωδικός Πελάτη:

_

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΟΥ (TRUSTEE) Ή
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΑΤΗ*
1. Φυσικό Πρόσωπο

Ιδιότητα:
΄Όνομα:

_ Επίθετο:

Ημερ. Γεννήσεως:
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου:

_

Υπηκοότητα:
Χώρα Έκδοσης:

Επάγγελμα:

Εργοδότης*:

Διεύθυνση Εργασίας:

_

Τηλ. (σταθερό):

Τηλ (κινητό):

_ Φαξ:

Διεύθυνση κατοικίας:
Τ.Τ:

Πόλη:
Χώρα:

_

_ Ηλεκτρ. Ταχ:

Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει):
Πόλη:

Τηλ. Εργασίας:

_
_ Τ.Τ:

Τ.Θ:

_ Χώρα:

* Εάν είναι πλέον του ενός προσώπου, επισυνάψτε σχετική κατάσταση
* Όπου ο Εργοδότης είναι Κυβέρνηση ή μεγάλος οργανισμός, να αναφερθεί συγκεκριμένα το Υπουργείο, Τμήμα ή Γραφείο στο οποίο το πρόσωπο εργάζεται.
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ΙΙ. Νομικό Πρόσωπο

Ιδιότητα: _

___

Όνομα: _

_

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου:

_

Χώρα Εγγραφής:

_

Ηλεκτρ.Ταχ.:

Διεύθυνση Γενικής Αλληλογραφίας:

_

Πόλη:

_ Τ.Τ:

Τηλ. (σταθερό):

_ Φαξ:

Τ.Θ:

_
Χώρα:

_

Ηλεκτρ. Ταχ:

Διευθυντές:
B.1 ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Φαξ:

Τηλέφωνο:

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

ΑΛ

Έχει ποτέ εκδοθεί ή εκκρεμεί εναντίον σας διάταγμα πτώχευσης ή άλλο δικαστικό διάταγμα αναφορικά με
οικονομικές σας υποχρεώσεις; (εάν ναι, δώστε πληροφορίες σε ξεχωριστή σελίδα).
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είχατε ποτέ αντιδικίες με ΕΠΕΥ ή εταιρεία με τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά ή σας έχουν επιβληθεί
κυρώσεις από εποπτική αρχή στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (π.χ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κεντρική Τράπεζα); (εάν ναι,
δώστε πληροφορίες σε ξεχωριστή σελίδα).
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Υπάρχει οποιαδήποτε σημαντική επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με τις οικονομικές ή προσωπικές σας υποχρεώσεις
που θα θέλατε να δηλώσετε; (εάν ναι περιγράψτε πιο κάτω)
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Γ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Λόγω της ιδιότητας σας ως Πραγματικός Δικαιούχος/Διαχειριστής /Κηδεμόνας/Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος/Trustee/Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος, η
ακριβής και πλήρης απάντηση του τμήματος αυτού από εσάς, μας είναι απαραίτητη για την καλύτερη διασφάλιση και προαγωγή των επ ενδυτικών
συμφερόντων του πραγματικού δικαιούχου/προσώπου το οποίο εκπροσωπείτε.

1. Επίπεδο Μόρφωσης/ Επαγγελματικά προσόντα (σημειώστε το ψηλότερο επίπεδο που αποκτήσατε
(1.1 χαμηλότερο-1.4 ψηλότερο)
1.1 Πρωτοβάθμιο-Δευτεροβάθμιο

1.2 Πανεπιστημιακό πτυχίο

1.3 Μεταπτυχιακός τίτλος ή επαγγελματικό προσόν σε μη
Χρηματοοικονομικά θέματα

1.4 Μεταπτυχιακός τίτλος ή επαγγελματικό προσόν συναφές
με χρηματοοικονομικά θέματα

2. Γνώσεις, εμπειρία και προηγούμενες επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα και αγορές
Χρηματοοικονομικά Μέσα (Χ.Μ.)
ΜΗ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ ΧΜ, όπως μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, μερίδια οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων
UCITs.
ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ ΧΜ, όπως Δικαιώματα Προτίμησης (Rights), Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών
(Warrants), Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (Options), Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης (Futures), Συμβάσεις Ανταλλαγής (Swaps), Forward-rate agreements και
άλλες παράγωγες συμβάσεις , Χρηματοοικονομικές Συμβάσεις επί Διαφορών (Contracts
for differences).

I have the necessary experience and
knowledge to undestand the risks
involved in

I have invested for my own
account and/or on behalf of
third persons on

2.1

2.2

(Σημειώστε όλα όσα ισχύουν)
2.3

2.4

Εάν έχει σημειωθεί οποιοδήποτε από τα πεδία (2.1-2.4) προχωρήστε στην απάντηση των υπόλοιπων ερωτήσεων αυτού του μέρους.
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3. Γενικά, πώς θα αξιολογούσατε την επενδυτική σας γνώση και εμπειρία;
Πολύ περιορισμένη-ελάχιστη ή καθόλου γνώση

3.1

Περιορισμένη-κατανοώ τις βασικές αρχές επενδύσεων

3.2

Μεσαία-κατανοώ τις συνήθεις μορφές επενδύσεων

3.3

Καλή-κατανοώ τις περισσότερες μορφές επενδύσεων

3.4

Πολύ καλή-Είμαι επαγγελματίας του τομέα/frequent trader

3.5

Σε περίπτωση που δεν έχετε επενδύσει ποτέ, ούτε για ίδιο λογαριασμό, ούτε εκ μέρους τρίτων, παρακαλούμε όπως μην απαντήσετε τις υπόλοιπες ερωτήσεις αυτού
του μέρους.

4. Σε ποιες α γορές έχετε ήδη επενδύσει για ίδιο λογαριασμό και/ή εκ μέρους τρίτων; (επιλέξτε μια απάντηση).
Σημείωση: Εάν έχουν γίνει επενδύσεις, Εγχώρια/ στην Ελλάδα και/ή Ανεπτυγμένες Αγορές ΚΑΙ σε Αναδυόμενες Αγορές, Αγορές Συναλλάγματος και Αγορές Περίπλοκων
να σημειωθεί το πεδίο 4.2.
Εγχώρια/Ελλάδα και/ή Ανεπτυγμένες Αγορές (π.χ ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη)
4.1
Αναδυόμενες Αγορές (π.χ Κίνα, Ρωσία), Αγορές Συναλλάγματος και Αγορές περίπλοκων ΧΜ
4.2

5. Με ποια/ποιες μεθόδους έχετε ήδη επενδύσει για ίδιο λογαριασμό και/ή εκ μέρους τρίτων (επιλέξτε όλα όσα εφαρμόζονται).
Σημείωση: Εάν εφαρμόζονται πέραν της μια επιλογής, να βαθμολογηθεί μόνο η πιο υψηλόβαθμη απάντηση
5.1
Διακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίου από επαγγελματία διαχειριστή
Βάσει επενδυτικών συμβουλών που λαμβάνω

5.2

Εκτέλεση, αποφασίζω μόνος μου που να επενδύσω χωρίς επενδυτικές συμβουλές

5.3

6. Ποια είναι η τρέχουσα αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που σας ανήκει και/ή διαχειρίζεστε εκ μέρους τρίτων ;
Μέχρι €50.000

6.1

€50.001 –€200.000

6.2

€200.001 –€500.000

6.3

Πέραν των €500.000

6.4

7. Πηγές επένδυσης χαρτοφυλακίου (επιλέξτε όλα όσα εφαρμόζονται)
Δικές σας πηγές ή κεφάλαια τρίτων τα οποία επενδύετε ως αντιπρόσωπος

7.1

Επενδυτικά δάνεια

7.2

8. Ποια είναι η μέση αξία ανά ανταλλαγή σε σχέση με τις συναλλαγές που διενεργήσατε για ίδιο λογαριασμό και/ή εκ μέρους τρίτων, τα
τελευταία 2 έτη;
0 (Δεν διενήργησα συναλλαγές τα τελευταία 2 έτη)

8.1

Μέχρι€10.000

8.2

€10.001 –€50.000

8.3

€50.001 – €100.000

8.4

Πέραν των €100.000

8.5

9. Πόσες συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα έχετε διενεργήσει για ίδιο λογαριασμό και/ή εκ μέρους τρίτων, ανά μέσο όρο κάθε χρόνο
κατά τα τελευταία 2 έτη;
0 (Δεν διενήργησα συναλλαγές τα τελευταία 2 έτη)

9.1

Λιγότερες από 10

9.2

10 –50

9.3

50 –100

9.4

Πέραν των 100

9.5
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Χρηματοοικονομικά Μέσα (‘Χ,Μ’) συμβατά με την επενδυτική πείρα και γνώση του προσώπου
Εάν ο πελάτης σημείωσε οποιαδήποτε από τα πεδία 2.1 –2.4 προχωρήστε στο τμήμα Γ, προχωρήστε στη βαθμολόγηση των απαντήσεων του.
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ARGUS

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ (Τμήμα Γ)
Ερωτήσεις
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5
10
15
20

7
5
10
13

0
2
5
7
15

2
4

2
4
8

1
2
3
4

2
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

Επιλογές

1
2
3
4
5
Σύνολο

ΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Συμβατά Χ.Μ. με την πείρα και γνώσεις του Πελάτη
(Βάλτε σε κύκλο)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Μη Περίπλοκα Χ.Μ
(5 - 55)

Μη Περίπλοκα και Περίπλοκα Χ.Μ
(56 - 100)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ _________________________________________

ΗΜΕΡ:

/

/

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία:Ι. ‘ Ιδιώτης Πελάτης’ είναι ο πελάτης που δεν είναι επαγγελματίας αλλά ούτε και επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος.
ΙΙ. ‘Επαγγελματίας Πελάτης’ είναι ο πελάτης που διαθέτει την πείρα και εμπειρογνωμοσύνη ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές
αποφάσεις και να εκτιμά δεόντως τον κίνδυνο που αναλαμβάνει
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ως αποτέλεσμα των δοθεισών πληροφοριών και των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΕΙΣΤΕ ως το αντίστοιχο του :
ΙΔΙΩΤΗ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΗΜΕΡ: ____ / _____ / __________
(Λειτουργός Argus) ΟΝΟΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προστασία που θα παρέχεται από τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, θα βασίζεται στην κατηγοριοποίηση που θα
προκύπτει από τη συμπλήρωση του Παραρτήματος 1 (Ερωτηματολόγιο Πελάτη) είτε για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο. Νοείται
ότι, εάν η κατηγοριοποίηση που προκύπτει από το παρόν Παράρτημα 1.1 είναι αντίστοιχη του «Ιδιώτη», η προστασία που θα
παρέχεται θα είναι αυτή που προνοείται από τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας για τους «Ιδιώτες» Πελάτες, ανεξαρτήτως
της κατηγοριοποίησης που θα προκύπτει από το Παράρτημα 1 (Ερωτηματολόγιο Πελάτη).
Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που έχετε συμπληρώσει και υπογράψει περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια προς την Argus, ισχύ θα έχει αυτό με την πρόσφατη ημερομηνία αναφορικά με την ίδια
υπηρεσία, από την ημερομηνία υπογραφής του.
Παράλειψη σας να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες περί του προσώπου σας ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα της Argus να ενεργήσει προς το συμφέρον σας ή το του
προσώπου που εκπροσωπείτε.
Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα τυγχάνουν φύλαξης και επεξεργασίας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οφείλετε να ενημερώσετε την Argus γραπτώς αμέσως μόλις επισυμβεί αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας και άλλων δεδομένων σας που έχετε παράσχει για το σκοπό παροχής των
υπηρεσιών προς το πρόσωπο που εκπροσωπείτε.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις επί των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Argus, ως κατωτέρω:
Τηλ. +357 717 000, Φαξ +357 22 717 070,
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: info@Argus.com.cy.

Σελίδα 4 από 6

Argus Stockbrokers Ltd
Ε.Π.Ε.Υ δυνάμει άδειας ΕΚΚ Αρ. 010/03, ημερομηνίας 12 Μαίου 2003
Εγγεγραμμένο Γραφείο & Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 25, Metropolis Towers, 1ος & 2ος Όροφος, 1080, Λευκωσία, Κύπρος

Ζ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΗΛΩΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :
i.

Έχω διαβάσει με προσοχή το περιεχόμενο του παρόντος Ερωτηματολογίου και έχω παράσχει τις σχετικές πληροφορίες που με αφορούν και διά του
παρόντος δηλώνω και βεβαιώνω ότι αυτές είναι αληθείς και ορθές.

ii.

Έχω προσκομίσει όλα τα ζητούμενα αποδεικτικά στοιχεία και τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι γνήσια και αυθεντικά ή Πιστοποιημένα Αντίγραφα
και το περιεχόμενό τους είναι ορθό και αληθές.

iii.

Η Argus ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που έχω παραλείψει να παράσχω οποιαδήποτε σχετική ή ουσιαστική πληροφορία που ζητείται.

iv.

Αναλαμβάνω να ειδοποιήσω γραπτώς την Argus αμέσως σε περίπτωση αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία που παρείχα σε σχέση με
το Ερωτηματολόγιο.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

Υπογραφή και
Εταιρική Σφραγίδα

Ημερομηνία

1. Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________________
Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Διαβατηρίου / Αρ. Εγγρ. Εταιρείας: ___________________
__________________________
Ιδιότητα: ____________________________________________________________________
Για και εκ μέρους της: _________________________________________________________
____ /____ /_________

2. Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________________
Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Διαβατηρίου / Αρ. Εγγρ. Εταιρείας: ___________________
__________________________
Ιδιότητα: ____________________________________________________________________
Για και εκ μέρους της: _________________________________________________________

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ARGUS

Υπογραφή ………………….................................................................…

Θέση: Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ονοματεπώνυμο: Άντρη Τριγγίδου

Ημερομηνία: __ __ / __ __ / __ __ __ __
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Υπογραφή

Ημερομηνία

________________________

____/____/______

For the Client

1. 1. Ονοματεπώνυμο: _________________________________________________________

Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Διαβατηρίου: ________________________________________________
Διεύθυνση: ______________________________________________________________________
For Argus
2. Ονοματεπώνυμο: _________________________________________________________

Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Διαβατηρίου: ________________________________________________

_______________________

____/____/______

Διεύθυνση: ______________________________________________________________________
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ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ARGUS -ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Να επισυναφθούν στη Συμφωνία πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα εγγράφων ή στοιχείων
ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
(α) Δελτίο Ταυτότητας (Κυπριακής Δημοκρατίας) ή Διαβατήριο (σε περίπτωση μη μονίμων κατοίκων Κύπρου).
(β) Πρόσφατος (μέχρι 6 μήνες) Λογαριασμός Α.Η.Κ. ή Α.Τ.Η.Κ. ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται ή λαμβάνεται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή το οποίο
επιβεβαιώνει ΜΟΝΙΜΗ διεύθυνση .
Άλλα:

Έχω εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία του Εκπροσώπου του Πελάτης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται , και έχω ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό
είναι πράγματι το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: ___________________________________________
(Λειτουργός Argus)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

___________________________________________

ΗΜΕΡ.: __ __ / __ __ / __ __ __ __

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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