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Für den Fall unserer Mandatierung bitten wir um Vervollständigung dieses Mandantenbogens. Ihre Daten werden elektronisch
gespeichert, ausschließlich für die Bearbeitung Ihres Mandats verwendet und streng vertraulich behandelt. Sie haben das
Recht, jederzeit die vollständige Löschung Ihrer Daten zu verlangen, sofern diese für die Mandatsbearbeitung nicht mehr
erforderlich sind. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
In case of our mandation please fill in this client form. All your personal data will be handled confidentially, stored electronically
and used only to provide our legal services. At any time you are entitled to demand complete deletion of all your personal data.
Thank You in advance.
Στη περίπτωση που μας αναθέσετε δικηγορική εντολή, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο. Όλα τα προσωπικά
σας στοιχεία θα αποθηκευτούν σε ηλεκτρονική μορφή και θα διαχειριστούν απολύτως εμπιστευτικά.

Persönliche Daten / personal data / προσωπικά δεδομένα
Name / first name / όνομα
Nachname / last name / επίθετο
ggf. Geburtsname / name at birth / το γένος
nur für Mandanten griechischer Nationalität / only for clients
with Greek nationality /
μόνο για πελάτες με ελληνική υπηκοότητα:
Name des Vaters / fathers name / όνομα του πατέρα
Name der Mutter / mothers name / όνομα της μητέρας
Geburtsdatum / day of birth / ημερομηνία γέννησης
Geburtsort / place of birth / τόπος γέννησης
Familienstand / civil status / οικογενειακή κατάσταση
Beruf /occupation/επάγγελμα
Arbeitgeber/employer/εργοδότης

Firmen‐ oder Behördendaten / company or public authority data / εταιρικά ή υπηρεσιακά στοιχεία
Firma/corporation/εταιρία
Sitz/registered office/εταιρική έδρα
Geschäftsführer/executive director/διαχειριστής
Behörde/public authority/δημόσια υπηρεσία
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Adress‐ und Kommunikationsdaten / address‐ and communication data /
διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας
Straße und Hausnummer / street and number / οδός και αριθμός

Ort und Postleitzahl / location and zip code (postal code) /
Δήμος και ταχυδρομικός κώδικας
Telefon geschäftlich / business phone number /
αριθμός επαγγελματικού τηλεφώνου
Telefon privat / private phone number /
αριθμός προσωπικού τηλεφώνου
Faxnummer(n) / telefax number(s) / αριθμός τελεφάξ
Mobiltelefon / mobile phone / αριθμός κινητού
E‐Mail
Mit der Kommunikation per E‐Mail/Internet (skype etc.) besteht
trotz der Möglichkeit der Kenntnisnahme durch unbefugte Dritte
Einverständnis.
I hereby agree to all manners of communication by mail and internet
(skype etc.) and I´m aware of the risks of confidentiality breaches by
unauthorized third persons on the way of transmission.
Συμφωνώ με κάθε τρόπο επικοινωνίας μέσω ιντερνέτ (mail, skype
κλπ.), έχω πλήρη γνώση για των κίνδυνο να λάβουν γνώση του
περιεχομένου τρίτοι κατά τη διαβίβαση των δεδομένων.

ja / yes / ναι

nein / no / όχι

Homepage / ιστοσελίδα

Bank‐, Steuer‐ und Versicherungsdaten / Banking, tax and insurance information /
τραπεζικά, φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα
Umsatzsteuer‐Identifikationsnummer / VAT identification number /
αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ
Vorsteuerabzugsberechtigt / entitled for deduction of input tax
(VAT) / δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
Bankverbindung / banking account /
στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

ja / yes / ναι

nein / no / όχι

Bank / bank / τράπεζα
Kontoinhaber / account holder / κάτοχος λογαριασμού
Kontonummer /account number / αριθμός λογαριασμού
IBAN internationale Bankkontennummer /
International Bank Account Number /
διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
Rechtsschutzversicherung / legal protection insurance/
ασφάλεια νομικής προστασίας
Versicherungsunternehmen / insurance company /
ασφαλιστική εταιρία
Versicherungsnummer / insurance number /
κωδικός ασφαλιζόμενου
Sonstige Informationen / other information / άλλες πληροφορίες:

Per E-Mail senden / submit by Email / αποστολή μέσω email
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