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Λεπτομέρειες Σεμιναρίου: * υποχρεωτικά πεδία 

Τίτλος Σεμιναρίου*:________________________________ 
Ημερομηνία (ες) Σεμιναρίου*:________________________

Λεπτομέρειες Εταιρείας: 
Όνομα*:_________________________________________ 

Oικονομική Δραστηριότητα*: _______________________ 

Μέγεθος:_______________________________________ 

Διεύθυνση*:____________________________________ 

Ταχ. Κώδικας*:___________________________________ 

Πόλη*:__________________________________________ 

Τηλέφωνο*:_____________________________________ 

Ηλ. Ταχυδρομείο*:________________________________ 

Άτομο υπεύθυνο για θέματα εκπαίδευσης*: ___________ 

_______________________________________________

Λεπτομέρειες Συμμετέχοντα/ων:
Πλήρες Όνομα*: __________________________________ 
Θέση Εργασίας*:__________________________________ 
Καθήκοντα*:_____________________________________ 
_______________________________________________ 
Τηλέφωνο*:   ________________   Κινητό*:_____________ 

Φαξ:____________________________________________ 
Ηλ. Ταχυδρομείο*:  _______________________________ 

Πρώην εργαζόμενος/η της KPMG Κύπρου (Ναι/Όχι)*: ______ 
Κίνητρα για Συμμετοχή:___________________________ 
_______________________________________________ 

Εξουσιοδότηση 
Υπογραφή*:_______________________________________ 

Ημερομηνία Κράτησης*:_____________________________

Λεπτομέρειες Πληρωμής
Αριθμός Συμμετεχόντων: _________________________ 
Κόστος ανά Συμμετέχοντα**:  € ____________________

€ ____________________
€ ____________________

Φ.Π.Α. 19%:
Χορηγία ΑνΑΔ***: Ολικό 
Πληρωτέο Ποσό:           € ____________________ 

**Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) 
συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση ή 20% έκπτωση για 
περισσότερους από τέσσερις (5+)  συμμετέχοντες από την ίδια 
επιχείρηση σε επιλεγμένα σεμινάρια. Οι εκπτώσεις ισχύουν για τους 
συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμιναριο, την ίδια 
ημέρα. Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας  εφόσον εγγραφεί 
στο σεμινάριο μέχρι και 3 βδομάδες πριν την ημερομηνία έναρξης του, 
είναι δικαιούχος επιπρόσθετης έκπτωσης ύψους 10%. Αν ισχύει η 
συγκεκριμένη έκπτωση υπολογίζεται στο ποσό το οποίο προκύπτει μετά 
την έκπτωση η οποία προσφέρεται για 3+ / 5+συμμετέχοντες από την 
ίδια επιχείρηση αλλά πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της 
χορηγίας της ΑνΑΔ . 
*** Συμπληρώνεται μόνο για σεμινάρια επιχορηγημένα απο την ΑνΑΔ

Έμβασμα
Κεντρικό Κατάστημα Ελληνικής Τράπεζας
KPMG Limited 115-01-479914-01
Κωδικός Swift: HEBA CY2N
Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN): 
CY94005001150001150147991401

Επιταγή 

Όνομα Τράπεζας _________________________________

Αρ. Επιταγής_____________________________________ 

Οι επιταγές να εκδίδονται προς KPMG Ltd και να 
αποστέλλονται στην Σύνθια Παύλου στη διεύθυνση: 
Εσπερίδων 14, 1087 Λευκωσία πριν από την ημερομηνία 
έναρξης του σεμιναρίου. 

       Κάρτα Εταιρείας 

      VISA        MasterCard        Diners Card        American Express

Όνομα όπως εμφανίζεται στην Πιστωτική Κάρτα:
_______________________________________________ 

Αρ. Πιστωτικής Κάρτας: ___________________________

Ημερομηνία Λήξης: _______/_______

Πλήρες Όνομα*: __________________________________ 
Θέση Εργασίας*:__________________________________ 
Καθήκοντα*:_____________________________________ 

_ _____________________________________________ 
Τηλέφωνο*:   ________________   Κινητό*:_____________ 

Φαξ:____________________________________________ 
Ηλ. Ταχυδρομείο*:  ________________________________ 
Πρώην εργαζόμενος/η της KPMG Κύπρου (Ναι/Όχι)*: ______ 
Κίνητρα για Συμμετοχή:___________________________ 
_______________________________________________ 

Όροι και Προϋποθέσεις
Ακυρώσεις που γίνονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από την έναρξη του σεμιναρίου δεν 
θα γίνονται αποδεκτές και τα δικαιώματα συμμετοχής δεν θα επιστρέφονται.

H KPMG διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημερομηνίες και τις ώρες ενός σεμιναρίου ή να ακυρώσει 
ένα σεμινάριο λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων ή για οποιαδήποτε άλλη απρόβλεπτη 
αιτία, η οποία καθιστά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου πρακτικά αδύνατη.

Αν δεν έχετε διευθετήσει το κόστος του σεμιναρίου πριν από την έναρξη του, δεν μπορούμε να 
εγγυηθούμε τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι με την υπογραφή σας, 
δεσμεύεστε να πληρώσετε το κόστος του σεμιναρίου πριν από την έναρξή του.

 Η KPMG Limited δεσμεύεται να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ 
τούτου, τα στοιχεία επικοινωνίας ή άλλες πληροφορίες που εξασφαλίζονται από την KPMG σε καμία 
περίπτωση δεν θα διατεθούν σε άλλους, πέραν των υπαλλήλων της KPMG των οποίων τα καθήκοντα 

είναι να σας ενημερώνουν αναφορικά με συνέδρια και σεμινάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, 
διαβάστε την ειδοποίησή μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Συμφωνείτε να μην αντιγράφετε το υλικό των παρουσιάσεων, το οποίο αποτελεί πνευματική 
ιδιοκτησία μας, χωρίς την έγγραφη άδειά μας.

Συμφωνείτε να διασφαλίσετε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση έχουν λάβει γνώση 
αυτών των όρων και δεσμεύονται από αυτούς. Θεωρείται ότι έχουν διαβαστεί και κατανοηθεί οι 
όροι και οι προϋποθέσεις πριν την υπογραφή του εντύπου συμμετοχής.

Έντυπο Εγγραφής

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/cy/pdf/2018/Privacy%20Notice%20and%20Terms%20&%20Conditions.pdf
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