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Ερωτηματολόγιο και δήλωση για την αγορά και πώληση κρυπτονομισμάτων για ιδιώτες 
 
Παρακαλούμε τυπώστε το συμπληρωμένο έγγραφο, υπογράψτε το και στείλτε το μαζί με τα απαραίτητα συνημμένα 
έγγραφα στη διεύθυνση support@kurant.gr. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω e-mail ή τηλεφωνικά στον αριθμό 0231 118 1145. 
 
 
_____________________    _____________________ 
Κύριο Όνομα      Επώνυμο 
 
 
_____________________    _____________________ 
Ημερομηνία γέννησης     Εθνικότητα    
  
 
_____________________    _____________________ 
Αριθμός τηλεφώνου     Διεύθυνση E-Mail  
 
 
_____________________    _____________________ 
Οδός       Ταχυδρομικός κώδικας και πόλη   
 
 
Έγγραφο ταυτοποίησης 
 
 
_____________________    _____________________ 
Αρ. Εγγράφου ταυτοποίησης    Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης 
 
 
_____________________    _____________________ 
Εκδούσα αρχή      Ημερομηνία έκδοσης 
 
 
Πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο 
 
Ένα πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο (ΠΕΠ) είναι ένας πολιτικός ή ένα πρόσωπο στο άμεσο περιβάλλον ενός πολιτικού. 
Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω εάν ισχύει: 
 
O Είμαι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο 
 
 
Απασχόληση 
 
Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 
 
O Αυτοαπασχολούμενος 
O Εργαζόμενος 
O Συνταξιούχος 
O Ανεπάγγελτος 
O Άλλο: 
 
 
Die Herkunft der Gelder bzw. Kryptowährungen, welche ich an Kurant schicke, haben diesen  
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Προέλευση των κεφαλαίων ή των κρυπτονομισμάτων 
 
Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 
 
O Το επάγγελμά μου  
O Δανειακό κεφάλαιο (τραπεζικό δάνειο, προσωπικό δάνειο) 
O Προσωπικά περιουσιακά στοιχεία ή κεφαλαιακά κέρδη (αποταμιεύσεις, κληρονομιά, δώρο) 
O Άλλο: 
 
 
 
 
 
 
Σκοπός για τον οποίο προτίθεμαι να αγοράσω ή να πωλήσω κρυπτονομίσματα 
 
Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 
 
O Μακροπρόθεσμη επένδυση 
O Χρήση σε πράξεις πληρωμών 
O Συναλλαγές 
O Άλλο: 
 
 
 
 
 
 
Συνολικός όγκος της σχεδιαζόμενης συναλλαγής 
 

    EUR 
 
 
 
O Δηλώνω την πρόθεσή μου να αγοράσω ή να πωλήσω Bitcoin ή άλλα ψηφιακά νομίσματα μέσω της Kurant Single 

Member LTC. Έχω λάβει υπόψη την αστάθεια των εν λόγω ψηφιακών νομισμάτων. Κατανοώ ότι η τιμή του 
Bitcoin και άλλων ψηφιακών νομισμάτων υπόκειται σε έντονες διακυμάνσεις, ακόμα και εντός σύντομου 
χρονικού διαστήματος. 

O Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν με το παρόν έγγραφο είναι πλήρεις και ακριβείς. Θα 
ενημερώσω την Kurant Single Member LTC για οποιαδήποτε μεταβολή στις πληροφορίες αυτές. Μετά από 
αίτημα της Kurant Single Member LTC, θα παράσχω επιπρόσθετες πληροφορίες για την προέλευση των 
χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων. 

O Βεβαιώνω ότι κατά την αγορά/πώληση κρυπρονομισμάτων, ενεργώ μόνο για δικό μου λογαριασμό και όχι εξ 
ονόματος τρίτου προσώπου ή για λογαριασμό τρίτου. Μετά από αίτημα της Kurant, ενδέχεται να μου ζητηθεί 
να παράσχω επιπρόσθετες πληροφορίες για την πηγή των κεφαλαίων αυτών.  

O Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και αποδεχθεί τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που διατίθενται για 
τηλεφόρτωση στη διεύθυνση https://www.kurant.at/en/gtc/. Θα χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες της Kurant μόνο 
βάσει των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται. 

O Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων βάσει της πολιτικής απορρήτου, η οποία 
διατίθεται για τηλεφόρτωση στη διεύθυνση https://www.kurant.at/en/data-privacy-policy/. Η συναίνεσή μου 
στην πολιτική απορρήτου μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

 
 
Τόπος, ημερομηνία:              Υπογραφή:           


