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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά την τυποποίηση των γραμματίων και συναλλαγματικών σε διαταγή ευρώ, οι
οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2002 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε
ενδιαφερόμενο, οι τράπεζες μέλη και συνδεδεμένα μέλη της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών αποφάσισαν ομόφωνα την επέκταση της τυποποίησης και για τις
συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή εξωτερικού.
Στόχος του «ανά χείρας» εγχειριδίου τυποποίησης είναι να καθιερωθεί για όλες τις
εγκατεστημένες στην Ελλάδα τράπεζες η τυποποίηση των συναλλαγματικών και
γραμματίων σε διαταγή εξωτερικού, σε ενιαία μορφή.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
BILL OF EXCHANGE KAI PROMISSORY NOTE

Προδιαγραφές εκτύπωσης εντύπων
I. Ποιότητα χαρτιού:

Όλα τα έντυπα Bill of exchange και Promissory note (Συναλλαγματικές και τα
Γραμμάτια σε διαταγή Εξωτερικού) θα εκτυπώνονται σε χαρτί λευκό, ματ, αδιαφανές και μη
διαποτιζόμενο από μελάνι (μη πορώδες), βάρους 95 gr/m2 (±10%), πάχους 105-130
μικρών.

II. Διαστάσεις

Οι διαστάσεις των εντύπων πρέπει να είναι:
Ύψος 98 X πλάτος 210 χιλιοστά.
Αμφότερες οι παραπάνω διαστάσεις έχουν ανοχή: ±1 χιλιοστό.

III. Διάτρηση

Η αριστερή ή η πάνω πλευρά των εντύπων μπορεί να είναι διάτρητη (περφορέ) για λόγους
διευκόλυνσης της απόσπασής της, εφόσον έχει συρραφεί σε Blocks ή σε σύνθετα έντυπα.
Η διάτρηση θα πρέπει να παρέχει επαρκή συνοχή στο έντυπο και να δίνει «καθαρή»
κομμένη πλευρά.
Η χρησιμοποίηση μικροδιάτρησης είναι επιτρεπτή.

IV. Χρώμα μελανιού

Όλες οι προεκτυπώσεις στα έντυπα γίνονται με μαύρο χρώμα μελανιού.

V. Περιορισμοί κατασκευής

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία διατρήσεων, σχισμών και οπών στα έντυπα.

VI. Διάθεση εντύπων

Η διάθεση των εντύπων μπορεί να γίνεται,
- είτε σε βιβλιοδετημένα (καρφωτά ή κολλητά) Blocks
- είτε σε ελεύθερο αριθμό μη βιβλιοδετημένων εντύπων

VII. Χρωματισμός δαπέδου – Κείμενο

Δεν επιτρέπεται η εκτύπωση Εταιρικών σημάτων (Logos) Τραπεζών ή κατασκευαστών των
εντύπων σε οποιοδήποτε σημείο του. Επιτρέπεται η εκτύπωση Εταιρικών σημάτων από τους
αποδέκτες ή τους εκδότες μόνο στους προβλεπόμενους για την αναγραφή των στοιχείων
τους χώρους των εντύπων.
Το αρχείο με το υπόδειγμα συναλλαγματικής και γραμματίου σε διαταγή ξένου νομίσματος,
είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
http://www.hba.gr/2Tomeis/UplDocs/protypa/ypodeigma_gra_syn.zip.
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Σε περίπτωση εκτύπωσης εντύπων Bill of exchange και Promissory note από μεγάλες
επιχειρήσεις, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι παραπάνω προδιαγραφές
τυποποίησης των εντύπων.
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Το αρχείο είναι συμπιεσμένο για PC σε *.zip και σε μορφή Corel 8. Μέγεθος αρχείου zip: 20k.

