
 

ΠΡΟΣ ΤΗN  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, ____/_____/________ 
  

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ 

 
Κύριοι, 
 
Παρακαλώ όπως μετά από έρευνά σας: 
 

❑ Στα συγκεκριμένα Καταστήματα : 

❑ Στο σύνολο των Καταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα 

 
με πληροφορήσετε αν ο/η αποβιώσας / σα (ημερομηνία θανάτου                             ): 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΟΝΟΜΑ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

Α.Φ.Μ. :  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Δ.Τ.  ή  ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

 
είχε κατά την παραπάνω ημερομηνία του θανάτου του/της: 

❑ Λογαριασμούς Καταθέσεων κάθε μορφής σε Ευρώ & σε Συνάλλαγμα 

❑ Ομόλογα – Άυλους τίτλους 

❑ Αμοιβαία  Κεφάλαια 

❑ Θυρίδες Θησαυροφυλακίου 

❑ Μετοχές 

❑ Οφειλές 

❑ Λοιπά / Παρατηρήσεις / Σημειώσεις: 
 

   

Στοιχεία αιτούντος κληρονόμου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   
Ο/Η    Αιτών / ούσα  

κληρονόμος  
 
 
 

Υπογραφή 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

Α.Δ.Τ.   

Α.Φ.Μ.  

  

Στοιχεία πληρεξουσίου / εξουσιοδοτημένου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   
Ο/Η  Αιτών / ούσα 

πληρεξούσιος / εξουσιοδοτημένος  
του κληρονόμου 

 
 
 

Υπογραφή 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

Α.Δ.Τ.  

Α.Φ.Μ.  

 



 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ (Πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα) 

 

A.     ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ 

 

❑ Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου της καταθέσεως. 

❑ Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών που εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο διατηρούσε οικογενειακή μερίδα ο 

κληρονομούμενος.  

❑ Πιστοποιητικό Γραμματέως του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου είχε ο αποβιώσας την τελευταία του 

κατοικία, περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πρόσφατο. 

❑ Πιστοποιητικό Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πρόσφατο.  

❑ Πιστοποιητικό Γραμματέως του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου είχε ο αποβιώσας την τελευταία του 

κατοικία, περί μη αποποιήσεως του κληρονομικού δικαιώματος. 

 

B.    ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

 

❑ Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου της καταθέσεως. 

❑ Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών που εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο διατηρούσε οικογενειακή μερίδα ο 

κληρονομούμενος.  

❑ Επικυρωμένο αντίγραφο της διαθήκης που έχει δημοσιευθεί και πρακτικό δημοσίευσης αυτής από το αρμόδιο 

Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο, αν η διαθήκη έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο. 

Όταν η διαθήκη είναι ιδιόγραφη πρέπει να έχει κηρυχθεί κυρία, ενώ όταν με την ιδιόγραφη διαθήκη ορίζεται αποκλειστικά 

κληρονόμος πρόσωπο που δεν είναι σύζυγος του διαθέτη ή δεν έχει με τον διαθέτη συγγενική σχέση τουλάχιστον 

τέταρτου βαθμού, η δικαστική απόφαση κήρυξής της ως κυρίας θα πρέπει να κάνει μνεία γραφολογικής 

πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να αποδειχθεί η γνησιότητα της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη, με βάση 

την διαδικασία του άρθρου 808 ΚΠολΔ. 

❑ Πιστοποιητικό Γραμματέως του Ειρηνοδικείου στο οποίο δημοσιεύθηκε η διαθήκη, περί μη δημοσίευσης έτερης 

διαθήκης από τον αποβιώσαντα. 

❑ Πιστοποιητικό Γραμματέως του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου είχε ο αποβιώσας την τελευταία του 

κατοικία, αν αυτό είναι άλλο από το προηγούμενο, περί μη δημοσίευσης έτερης διαθήκης από τον αποβιώσαντα, 

πρόσφατο. 

❑ Πιστοποιητικό Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, περί μη δημοσίευσης έτερης διαθήκης από τον αποβιώσαντα, 

πρόσφατο. 

❑ Πιστοποιητικό Γραμματέως του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου είχε ο αποβιώσας την τελευταία του 

κατοικία, περί μη αποποιήσεως του κληρονομικού δικαιώματος. 
 

Σημείωση 1: Όπου απαιτούνται πρόσφατα δικαιολογητικά, αυτά δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 30 μέρες από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έρευνα και χορήγηση πληροφοριών, ενώ θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 

30 μέρες από το θάνατο. 

Σημείωση 2: Στην περίπτωση θανάτου πριν την 01/03/2013, απαιτείται η προσκόμιση και πιστοποιητικού περί μη 

δημοσίευσης διαθήκης και περί μη αποποίησης από το Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου είχε ο αποβιώσας την 

τελευταία του κατοικία. 

Σημείωση 3: Στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί κληρονομητήριο, η χορήγηση πληροφοριών μπορεί να γίνει χωρίς 

την προσκόμιση των άνω νομιμοποιητικών εγγράφων, δυνάμει επικυρωμένου αντιγράφου του κληρονομητηρίου και 

πιστοποιητικού περί μη ανακλήσεως αυτού.  

 

Γ.  ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

❑ Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου της καταθέσεως  

❑ Απόφαση διορισμού του κηδεμόνα της σχολάζουσας και αποδοχή του 

 


