ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ
Ο.Σ.Μ.Α.Ν. Συν. Π.Ε
ΠΡΟΣ :
Αποστολή με e-mail osmanpn@otenet.gr ή Τ/Χ Φειδίου 10, Αθήνα, ΤΚ 106 78 ή
προσκόμιση αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ο.Σ.Μ.Α.Ν

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ Π.Ν

ε. ε

ε. α

(α) Τα παρεχόμενα στοιχεία είναι

ΙΔΙΩΤΗΣ

αληθή

ΒΑΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (για τους ε.ε)
ΑΡ. ΜΙΣΘ. ΕΛΕΓ. (για

(β) Εξουσιοδοτώ τον ΟΣΜΑΝ να
διαχειρίζεται τα προσωπικά μου

τους ε.ε)

ΑΡ. ΜΗΤΡ. Μ.Τ.Ν (για

δεδομένα μόνο για τους σκοπούς του

τους ε.α)

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΗ -Τ.Κ
ΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σταθερό
Κινητό
e-mail
ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Αρ. Οικ. ……./….
ΟΙΚΙΣΜΟΣ «ΑΡΙΩΝ»
ΒΓΕΘΙ

Ο.Σ.Μ.Α.Ν
(γ) Οι προβλεπόμενες κρατήσεις να
εξακολουθούν να γίνονται από Μ.Τ.Ν
και Γ.Ε.Ν για ε.α & ε.ε αντίστοιχα.
(δ) Για οποιαδήποτε μεταβολή
στοιχείων της παρούσης θα
ενημερώνω άμεσα τον Ο.Σ.Μ.Α.Ν

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
Υπογραφή

ΤΣΟΝΙΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΓΡ.
«ΚΟΡΑΚΙΑ»
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Με την παρούσα βεβαιώνω και
συναινώ για τα ακόλουθα:

…………………………

Ονοματεπώνυμο
………………………………………..

%

(ολογράφως)

Οδηγίες: Η επόμενη σελίδα συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που έχετε

μεταβιβάσει την ιδιοκτησία σας, ολόκληρη ή ποσοστό αυτής.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ
Οδηγίες: Σε αυτή την περίπτωση παρακαλώ
ΗΜΟΥΝ ΠΡΩΤΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ συμπληρώστε στοιχεία νέου ή νέων ιδιοκτητών σε
περίπτωση που είναι πάνω από ένας.
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΑΙΤΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ

Τ/Χ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΩΛΗΣΗ

%

ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΗ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΑΛΛΟΣ

ΗΜΕΡ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σταθερό

Κινητό
e-mail
ΟΔΟΣ: ……………………………… …….. Αριθμ. : ……….
ΠΕΡΙΟΧΗ: ………………………………… Τ.Κ

: ………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΑΙΤΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ

Τ/Χ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΩΛΗΣΗ

%

ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΗ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΑΛΛΟΣ

ΗΜΕΡ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σταθερό

Κινητό
e-mail
ΟΔΟΣ: ……………………………… …….. Αριθμ. : ……….
ΠΕΡΙΟΧΗ: ………………………………… Τ.Κ

: ………….

Σημείωση: Για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης θα πρέπει, όσοι δεν τα έχουν
καταθέσει, να προσκομίσουν .στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν τα νομικά έγγραφα που το
αποδεικνύουν.
__________________________________________________________________
Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Ο.Σ.Μ.Α.Ν. Περιορισμένης Ευθύνης», με διακριτικό τίτλο
«Ο.Σ.Μ.Α.Ν. Συν. π. ε.», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Φειδίου 10 Τ.Κ. 10678, τηλ: 210-3301383,email:
osmanpn@otenet.gr και ιστότοπο www.osman.gr σέβεται βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Η
παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κρίνεται απαραίτητη για την λειτουργία και την εκπλήρωση
του σκοπού του συνεταιρισμού καθώς και για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε. και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
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