
Στοιχεία που απαιτούνται από τον 
Νόμο 4557/2018 και την απόφαση 
της Επιτροπής Τραπεζικών και 
Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 
281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν

1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο 
2. Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή    
    διαβατηρίου 
3. Eκδούσα αρχή 
4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης

5. Εισοδήματα πελάτη
6. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου    
   (ΑΦΜ)*

7. Παρούσα διεύθυνση κατοικίας 
8. Τηλέφωνο επικοινωνίας

9. Ασκούμενο επάγγελμα και    
    παρούσα επαγγελματική  
    διεύθυνση

Έγγραφα που ενδεικτικά μπορούν να 
πιστοποιήσουν τα στοιχεία αυτά (ανάλογα 
με την περίπτωση)

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/ 
 Δελτίο ταυτότητας κράτους-μέλους  
 της Ε.Ε.
• Διαβατήριο σε ισχύ
• Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα     
 Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
• Ειδικό Δελτίο Αιτούντων Άσυλο ή   
 Δελτίο Δικαιούχων Διεθνούς/Επικουρικής  
 Προστασίας που εκδίδονται από το   
 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου  
 για τις κατηγορίες πολιτών που δεν  
 έχουν στην κατοχή τους διαβατήριο ή 
 άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο. 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα   
 φορολογίας εισοδήματος (για φυσικά   
 πρόσωπα)
• Δήλωση φορολογίας εισοδήματος  
 Νομικών Προσώπων και Νομικών   
 Οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης  
 της επιβεβαίωσης υποβολής της και  
 του σημειώματος πληρωμής φόρου 
 (για νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες)
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί  
 μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής  
 δήλωσης (εφόσον δεν υπάρχει ένα από  
 τα δύο ανωτέρω έγγραφα)
• Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή Βεβαίωση  
 μεταβολής ατομικών στοιχείων στην  
 φορολογική διοίκηση αποκλειστικά ως  
 προς την πιστοποίηση του ΑΦΜ

• Πρόσφατος λογαριασμός εταιρείας  
  τηλεφωνίας, ενέργειας, ύδρευσης, κ.λπ
• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  
  φορολογίας εισοδήματος (για την παρούσα  
  διεύθυνση κατοικίας)
• Πρόσφατη εκτύπωση αντιγράφου  
  υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών  
  στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας  
  (από την οποία θα προκύπτει ότι η μίσθωση   
  είναι σε ισχύ) 

• Πρόσφατη βεβαίωση του εργοδότη 
• Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
• Πρόσφατο έντυπο Ε3 (όταν πρόκειται   
 για ελεύθερο επάγγελμα) 
• Επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ 
• Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής  
 Ασφάλισης



HELLENIC BANK 
ASSOCIATION

Data required according to Law 
4557/2018 and Decision no. 
281/5/17.3.2009 of the Bank of 
Greece Banking and Credit Com-
mittee, as applicable

1. Full name and father’s name
2. Identity card or passport  
    number 
3. Issuing authority 
4. Date and place of birth

5. Customer Income 
6. VAT Registration Number*

7. Current home address
8. Telephone number

9. Profession and current  
    business address

Documents which indicatively may certify 
these details (as applicable)

• EU Member States’ Identity Card
• Valid passport
• Law Enforcement and Armed Forces  
 personnel identity card (for Greek citizens)
• Special document of Asylum seekers or  
 International Protection Applicant Card,  
 issued by the Hellenic Ministry of  
 Migration and Asylum, for citizens who 
 do not possess a passport or any other   
 travel document 
 

• Last updated income tax slip (for natural  
 persons)
• Income tax return (for legal persons/ 
 entities), including submission receipt  
 and tax payment note (for legal persons  
 and trading professionals)
• Solemn Declaration of Law 1599/1986 on  
 no requirement to submit a tax return  
 (when either of the above two documents  
 is not available)
• Any other document proving your income  
 (e.g employer’s certificate stating the  
 total annual income or official Bank’s  
 financial statement- for residents outside   
 Greece)
• A document issued by a Tax Authority,  
 where VAT registration number is stated 

• Recent utility bill (energy, telecommunica- 
  tions, water supply, etc.) 
• Last updated income tax slip (for the  
  current home address)
• Home or business premises lease  
  contract, filed to a tax office
 

• Recent employer’s certificate
• Copy of latest salary statement 
• Recent certificate of profession 
• Valid Professional Identity Card
• Social Insurance Institution Receipt


