
Α  Ι  Σ  Η    Η 
Μεηαβολής Μερίζμαηος Μέλοσς Υηρεύοσζας Οικογένειας 

Μεηαβίβαζη Ποζοζηού - Γιακοπή - Δπανατορήγηζη - 
Γιατωριζμός - Γιαγραθή Μερίζμαηος 

για ΜΣΝ & ΜΣΝ / ΔΚΟΔΜΝ 
 
 

 

Δπώνσμο: …………………………….…..……………... 
 
Όνομα: …………………………….………………..……. 
 
Παηρώνσμο: ……………….…………………….….…... 
 
Μηηρώνσμο: ……………….…………………….….…... 
 
Αριθμός Γεληίοσ Σασηόηηηας: ……………………….. 
 
A.M.K.A.: …………………………………………..…….. 
 
Α.Φ.Μ.: …………………………………………………… 
 
Γ.Ο.Τ.: …………………………………………………… 
 
Γιεύθσνζη Καηοικίας: ................................................ 
 

…………………………………….……………………….. 
 
Περιοτή: ……………………….………………………… 
 
Σατσδρομικός Κώδικας: ……….……………………..                                         
 
Σηλέθωνο Οικίας: …………….….……………………. 
 
Κινηηό Σηλέθωνο: ……………….……………………. 
 
e-mail: ……………………………….……………………  
 
Τποβαλλόμενα Γικαιολογηηικά: (καηά περίπηωζη) 

 

1. Λεμηαξρηθή Πξάμε Γάκνπ ή Θαλάηνπ ηνπ δηαγξαθέληνο ή 
ηεο δηαγξαθείζαο. 

 

2. Τξνπνπνηεηηθή Πξάμε Σπληαμηνδόηεζεο / Μεηαβίβαζεο ή 
Βεβαίωζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκόζηνπ θνξέα ωο πξνο ηνπο 
δηθαηνύρνπο ηεο ζύληαμεο. 

 

3. Φωηνηππία ηνπ ηειεπηαίνπ / πξόζθαηνπ Δλεκεξωηηθνύ 
Σεκεηώκαηνο Καηαβνιήο Σπληάμεωο. 

 

4. Τξαπεδηθόο Λνγαξηαζκόο & ΙΒΑΝ (Φωηνηππία ηεο πξώηεο 
ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηνπ πηζηωηηθνύ ηδξύκαηνο κε πξώην 
όλνκα, απηό ηνπ δηθαηνύρνπ κεξίζκαηνο). 

 

5. Σηνηρεία Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο (θωηνηππία ηαπηόηεηαο). 

 

6. Απνδεηθηηθό έγγξαθν Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Υ. ππαγωγήο. 

 

7. Απνδεηθηηθό έγγξαθν Α.Μ.Κ.Α. 

 

8. Απνγξαθηθό Γειηίν ππό ηύπνπ Υπεύζπλεο Γήιωζεο ηνπ 
δηθαηνύρνπ κεξίζκαηνο ΜΤΝ (κέινο ρεξεύνπζαο νηθνγέλεηαο) 

 

Σστόν έηερα έγγραθα - δικαιολογηηικά: 
 

α. …………………………………………………………………… 

 

β. ………………………………………………………………….... 
 

ΠΡΟ: MΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 
Γιάδζηωλνο 1, Τ.Κ. 106 77, Αζήλα 

Γιεύθσνζη Λογιζηικού - Σμήμα Μεηότων 
Τει. 210 3833943 - 210 3322053, 054, 037, 036 

Fax: 210 3839084 
e-mail επηθνηλωλίαο: merismata@mtn.gr 

 

   Δίκαη Φήξα/νο - Θπγαηέξα - Υηόο ηνπ / ηεο: 

 

Βαθμός: …..…………………….…………..… 
 

Δπώνσμο: …………………….……..……..... 
 

Όνομα: ………………….……………………. 
 

Παηρώνσμο: ……….………………….……... 
 

ποσ απεβίωζε ηην ……. - ……. - …..…. 
 

   Υπνβάιιω ζπλεκκέλα κε ηελ παξνύζα ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη αιηώ: 

(κσκλώνεηαι αναλόγως) 
 
 

   1. Μεηαβίβαζη ζην κέξηζκα πνπ ήδε   
ιακβάλω, ηοσ ποζοζηού μερίζμαηος ηνπ /  

 

ηεο ζπλδηθαηνύρνπ  …………………..…….… 

 

………………………………………….., ιόγω: 

(κυκλώνεται κατά περίπτωση) 

 

        α. Γάκνπ 
 

        β. Θαλάηνπ 

 

        γ. Αλαζηνιήο Σπληαμηνδόηεζεο 

 
 

       δ. Γηαθνπήο Σπληαμηνδόηεζεο 
 

   2.  Γιαγραθή / Γιακοπή ηοσ μερίζμαηος   

 
 

ιόγω …………………………………………...  
  

   3.  Δπανατορήγηζη ηοσ μερίζμαηος. 
 

   4.  Γιατωριζμό ηοσ μερίζμαηος. 
 

    

Ο Αιηών / Η Αιηούζα 

 

………………………… 
(Υπνγξαθή) 

 

Ημερομηνία, …...… - …..… - ….…. 
 

 
          Βεβαηώλω όηη ηα πξνζωπηθά κνπ δεδνκέλα, όπωο απηά 
αλαθέξνληαη ωο αλωηέξω ζηελ παξνύζα, ηπγράλνπλ επίθαηξα θαη 
νξζά θαη ηα παξέρω ζην «ΜΔΤΟΦΙΚΟ ΤΑΜΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» κε ηε 
ξεηή θαη ειεύζεξε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηνλ απνθιεηζηηθό ζθνπό 
ηεο λόκηκεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ζην πιαίζην ηεο αηηήζεώο κνπ, γηα 
ηνλ νπνίνλ θαη ελεκεξώζεθα πιήξωο θαη πξνζεθόληωο από ην 
αλωηέξω Τακείν, όπωο θαη γηα ηα λόκηκα δηθαηώκαηά κνπ [Άξζξα 
15-20 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ Δ.Δ. 
(2016/679)]. 
        Δπηπιένλ, παξέρω ηε ξεηή θαη ειεύζεξε ζπλαίλεζή κνπ γηα 
ηε δηαβίβαζε ηωλ αλωηέξω πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ κνπ πξνο 
ηξίηνπο ππεπζύλνπο επεμεξγαζίαο (ηξάπεδεο, δεκόζηεο αξρέο θηι), 
εθόζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαίν, κε ζθνπό ηε λόκηκε επεμεξγαζία 
ηνπο γηα ζθνπνύο πνπ ηεινύλ ζε αηηηώδε ζρέζε κε ηελ αλωηέξω 
έλλνκε αηηία. 
        Οπνηαδήπνηε ηπρόλ κεηαβνιή ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ, 
πνπ έρω ρνξεγήζεη θαηά ηα αλωηέξω, ζα γλωζηνπνηείηαη κε 
κέξηκλά κνπ ζην «ΜΔΤΟΦΙΚΟ ΤΑΜΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» κε ζθνπό ηελ 
πξνζήθνπζα επηθαηξνπνίεζή ηνπο. 

 

ν 

mailto:merismata@mtn.gr

