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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ TΑΡΕΗΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1. Θ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξισ «θ Τράπεηα») είναι ανϊνυμθ
τραπεηικι εταιρεία, με Αρ. Γ.Ε.ΜΘ. 003664201000, θ οποία ζχει ςυςτακεί και
λειτουργεί ςφμφωνα με το Ελλθνικό Δίκαιο, ζχει λάβει τθν υπ’ αρικ.
52/2/17.12.1999 άδεια λειτουργίασ και εποπτεφεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ,
εδρεφει ςτο Μαροφςι, Αιγιαλείασ 32 & Ραραδείςου και ζχει τθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ: info@ibg.gr και τθν ιςτοςελίδα www.ibg.gr.
1.2. Οι παρόντεσ Γενικοί Προι Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν αποτελοφν το Ρλαίςιο
Συνεργαςίασ (ςτο εξισ: «θ Σφμβαςθ») που διζπει τισ τραπεηικζσ ςυναλλακτικζσ
ςχζςεισ μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του Ρελάτθ, τα πλιρθ ςτοιχεία του οποίου
αναγράφονται ςτθν ςχετικι Αίτθςθ.
1.3. Θ παροφςα Σφμβαςθ ςυμπλθρϊνεται και τροποποιείται με τουσ τυχόν
ειδικότερουσ όρουσ που διζπουν τισ επί μζρουσ τραπεηικζσ ςυμβάςεισ/ςυναλλαγζσ
μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του Ρελάτθ, ςε περίπτωςθ, δε, διαφοράσ υπεριςχφουν οι
ειδικότεροι όροι.
1.4. Θ παροφςα Σφμβαςθ είναι διατυπωμζνθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και το κείμενό
τθσ είναι το μόνο δεςμευτικό. Κάκε ξενόγλωςςθ μετάφραςι τθσ δίνεται για
διευκόλυνςθ του Ρελάτθ και μόνο. Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ υπεριςχφει το ελλθνικό
κείμενο.
1.5. Ρζρα από τθν παροφςα Σφμβαςθ, θ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Τράπεηασ με τον
Ρελάτθ διζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ των νόμων περί κατακζςεων και
παροχισ υπθρεςιϊν πλθρωμισ, τισ Ρράξεισ του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ
και τισ αποφάςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και των υπολοίπων αρμοδίων αρχϊν.

2. ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΡΕΛΑΤΘ

2.1. Ο Ρελάτθσ οφείλει να προςκομίηει ςτθν Τράπεηα τα ζγγραφα εκείνα που
πιςτοποιοφν τθν ταυτότθτά του, όπωσ ορίηονται από το ιςχφον νομοκετικό και
κανονιςτικό πλαίςιο και/ι τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ τθσ Τράπεηασ.
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2.2. Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, απόδειξθ περί τθσ ταυτότθτάσ του
αποτελοφν τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που πιςτοποιοφν ότι το νομικό πρόςωπο
ζχει ςυςτακεί, υφίςταται νομίμωσ και εκπροςωπείται από τουσ νομίμουσ
εκπροςϊπουσ του («Εκπρόςωποι»), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ περί νομικϊν προςϊπων. Θ Τράπεηα δφναται να ηθτά τθν προςκόμιςθ
οποιουδιποτε πρόςκετου εγγράφου που εφλογα κρίνει ότι είναι απαραίτθτο ςτα
πλαίςια των ανωτζρω. Θ Τράπεηα αρνείται τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ, ςε
περίπτωςθ που δεν ζχουν προςκομιςκεί από τον πελάτθ εν όλω θ εν μζρει τα ωσ
άνω απαιτοφμενα ζγγραφα. Θ Τράπεηα από καιροφ εισ καιρόν δφναται να προβαίνει
ςε επικαιροποίθςθ των ςχετικϊν εγγράφων ςφμφωνα με τισ κείμενεσ νομοκετικζσ
και/ι κανονιςτικζσ διατάξεισ.
2.3. Σε περίπτωςθ κανάτου του Ρελάτθ, θ Τράπεηα οφείλει να ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των απαραίτθτων νομιμοποιθτικϊν εγγράφων (πχ. κλθρονομθτιριο)
προκειμζνου να νομιμοποιθκοφν οι κλθρονόμοι.
2.4. Ο Ρελάτθσ μπορεί να εξουςιοδοτεί εγγράφωσ τρίτα πρόςωπα να τον
αντιπροςωπεφουν και να υπογράφουν για λογαριαςμό του κατά τισ ςυναλλαγζσ του
με τθν Τράπεηα («Αντιπρόςωποι»), εκτόσ αν άλλωσ προβλζπεται ςτθν παροφςα
και/ι ςτισ επί μζρουσ τραπεηικζσ ςυμβάςεισ.
2.5. Θ Τράπεηα δικαιοφται να λαμβάνει και να τθρεί ςτο αρχείο τθσ δείγματα
υπογραφισ του Ρελάτθ και/ι του Αντιπροςϊπου και/ι του Εκπροςϊπου του και
αντίγραφα των προςκομιςκζντων ςε αυτιν εγγράφων.
2.6. Ο Ρελάτθσ αναλαμβάνει τθ διαρκι υποχρζωςθ ϊςτε, κάκε μεταβολι των
δθλωκζντων ςτθν Τράπεηα ςτοιχείων του Ρελάτθ ι/και του Αντιπροςϊπου του
(ονόματοσ ι επωνυμίασ, διευκφνςεωσ ι ζδρασ, αςτυνομικισ ταυτότθτασ, κ.α.) να
ανακοινϊνεται αμελλθτί και εγγράφωσ ςτθν Τράπεηα με ευκφνθ του Ρελάτθ.
Επίςθσ, ο Ρελάτθσ ανακοινϊνει εγγράφωσ ςτθν Τράπεηα και οποιαδιποτε
ανάκλθςθ ι μεταβολι τθσ εξουςίασ εκπροςϊπθςθσ και/ι πλθρεξουςιότθτάσ του,
που ζχουν προθγουμζνωσ γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ ςτθν Τράπεηα. Θ υποχρζωςθ
αυτισ τθσ ανακοίνωςθσ ιςχφει ςε κάκε περίπτωςθ, ακόμθ και εάν θ χοριγθςθ
εξουςίασ αντιπροςϊπευςθσ ι εκπροςϊπθςθσ δθμοςιεφεται ι καταχωρείται ςε
δθμόςια μθτρϊα ι ζντυπα και θ ανάκλθςθ ι μεταβολι υπόκειται και αυτι ομοίωσ
ςε δθμοςίευςθ ι καταχϊρθςθ.
2.7. Κάκε πράξθ τθσ Τράπεηασ με ι/και προσ τον Εκπρόςωπο ι/και Αντιπρόςωπο
του Ρελάτθ λογίηεται ζγκυρθ μζχρι τθν ανακοίνωςθ προσ τθν Τράπεηα τθσ
ανάκλθςθσ ι/και μεταβολισ τθσ εκπροςϊπθςθσ ι/και πλθρεξουςιότθτασ.
2.8. Ο Ρελάτθσ δθλϊνει ότι τα ζγγραφα που προςκομίηει ςτθν Τράπεηα περί τθσ
ταυτότθτασ/νομιμοποίθςισ του και τα ςτοιχεία που περιζχονται ςε αυτά, είναι
ζγκυρα και ακριβι και ότι θ Τράπεηα ςε καμία περίπτωςθ δεν ευκφνεται για τυχόν
ηθμία που ο Ρελάτθσ και/ι οποιοςδιποτε τρίτοσ υποςτεί από ανακρίβειεσ και/ι
ελλείψεισ των ωσ άνω εγγράφων. Ραράλλθλα, ο Ρελάτθσ δθλϊνει ότι τόςο ο ίδιοσ
όςο και οι Αντιπρόςωποί του ζχουν πλιρθ δικαιοπρακτικι ικανότθτα και δεν
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υπόκεινται ςε κανζναν απολφτωσ περιοριςμό τθσ ικανότθτάσ τουσ αυτισ. Κατά
ςυνζπεια ο Ρελάτθσ φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ ςε περίπτωςθ ηθμίασ τθσ Τράπεηασ
και/ι οποιουδιποτε τρίτου - με οποιονδιποτε τρόπο εμπλεκόμενου ι
ςυναλλαςςόμενου- από τθν μθ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ περί περιοριςμοφ τθσ
δικαιοπρακτικισ ικανότθτασ του Ρελάτθ και/ι των Αντιπροςϊπων του.
2.9. Ο Ρελάτθσ με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ δθλϊνει ότι αποδζχεται
ανεπιφφλακτα πωσ θ Τράπεηα ςτα πλαίςια τιρθςθσ του νόμου για τθν πρόλθψθ και
καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ ενζργειεσ κακϊσ και των
ςχετικϊν κανονιςτικϊν διατάξεων, αλλά και για τθν προςταςία των ςυμφερόντων
κάκε ςυναλλαςςομζνου, υποχρεϊνεται να μθν πραγματοποιεί ςυναλλαγι αν δεν
ζχει πιςτοποιιςει και επαλθκεφςει τθν ταυτότθτα του εκάςτοτε Ρελάτθ και/ι
Αντιπροςϊπου και/ι Εκπροςϊπου του.

3. ΟΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

3.1. Γενικοί Προι Κατακζςεων: Γενικζσ Αρχζσ, Εκτοκιςμόσ, Δαπάνεσ
3.1.1. Οι Γενικοί Προι Κατακζςεων διζπουν τισ κάκε μορφισ κινιςεισ των
τραπεηικϊν λογαριαςμϊν του Ρελάτθ. Εφαρμόηονται ωσ ςυμπλιρωμα των Ειδικϊν
Πρων (κατωτζρω υπό 3.5.) και των τυχόν Ρρόςκετων Ρράξεων που υπογράφονται
μεταξφ των ςυμβαλλομζνων για ζκαςτο λογαριαςμό και αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ Σφμβαςθσ, εφόςον δεν ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με αυτοφσ. Σε περίπτωςθ
αμφιβολίασ, οι ειδικοί όροι υπεριςχφουν των γενικϊν.
3.1.2. Θ Τράπεηα κατόπιν αιτιματοσ του Ρελάτθ, ανοίγει και τθρεί λογαριαςμοφσ
κατακζςεων του Ρελάτθ. Στουσ λογαριαςμοφσ πιςτϊνεται κάκε χρθματικό ποςό
που κατατίκεται ςτθν Τράπεηα, από τον Ρελάτθ ι τρίτουσ. Ο λογαριαςμόσ
χρεϊνεται βάςει εντολϊν που δίδει ςτθν Τράπεηα γραπτϊσ ι και προφορικϊσ,
ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ όρουσ που ορίηει εκάςτοτε θ Τράπεηα, ο Ρελάτθσ και οι
οριηόμενοι απ’ αυτόν Εκπρόςωποι ι Αντιπρόςωποί του.
3.1.3. Για τθν πραγματοποίθςθ των ςυναλλαγϊν μζςω των λογαριαςμϊν ο Ρελάτθσ
ι και ο Τρίτοσ οφείλει να προςκομίηει ςτθν Τράπεηα τα ζγγραφα εκείνα που
πιςτοποιοφν τθν ταυτότθτά του, κατά τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 2 ανωτζρω.
3.1.4. Ο Ρελάτθσ λαμβάνει για τισ ζντοκεσ κατακζςεισ του τόκο που πιςτϊνεται ςτον
λογαριαςμό με επιτόκιο που κακορίηεται από τθν Τράπεηα, κατά τθν εφλογθ και
δίκαιθ κρίςθ τθσ, τθρουμζνων των διατάξεων τθσ νομοκεςίασ. Τα ιςχφοντα κάκε
φορά επιτόκια κατακζςεων τθσ Τράπεηασ γνωςτοποιοφνται ςτον Ρελάτθ μζςω του
Ρίνακα Επιτοκίων, ο οποίοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτο Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ ι/και
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. Για το ιςχφον επιτόκιο ο Ρελάτθσ ζχει λάβει γνϊςθ
προςυμβατικά και το ζχει αποδεχκεί. Κάκε τροποποίθςθ του επιτοκίου
γνωςτοποιείται ςτον Ρελάτθ μζςω εξατομικευμζνθσ ενθμζρωςθσ και/ι μζςω του
αντιγράφου του Λογαριαςμοφ του και/ι μζςω και/ι μζςω του Καταςτιματοσ τθσ
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Τράπεηασ, ςτο οποίο αναρτάται και/ι μζςω τθσ Ιςτοςελίδασ τθσ Τράπεηασ ι δια του
Τφπου και εντόσ προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν από τθν προτεινόμενθ θμερομθνία
ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7.4. κατωτζρω, εκτόσ αν
ςυμφωνθκεί μεταγενζςτερθ προκεςμία.
3.1.5. Εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ εφαρμογισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ, ο
Ρελάτθσ λαμβάνει γνϊςθ αυτισ από τον αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ
ςχετικό Δελτίο Τιμϊν, ενϊ ωσ προσ τθν προμικεια τθσ Τράπεηασ από το Τιμολόγιο
Τραπεηικϊν Εργαςιϊν, κακϊσ και με οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο (π.χ. από
τθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ).
3.1.6. Κάκε τροποποίθςθ επιτοκίων ι ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν που είναι
ευνοϊκότερθ για τον Ρελάτθ επζρχεται χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του άρκρου
3.1.4. ανωτζρω.
3.1.7. Σε περίπτωςθ που εφαρμόηεται και ςυμφωνείται Επιτόκιο Αναφοράσ ι
Συναλλαγματικι Ιςοτιμία Αναφοράσ (όπωσ αυτά ορίηονται κατωτζρω υπό 5.2.18 και
5.2.17) τότε θ μεταβολι του επιτοκίου ι τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ
(αντιςτοίχωσ) εφαρμόηεται αμζςωσ, χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του Ρελάτθ.
3.1.8 Με τθν επιφφλαξθ όςων ρθτά ορίηονται ςτουσ ειδικότερουσ όρουσ για τθ
χριςθ τθσ χρεωςτικισ κάρτασ τθσ Τράπεηασ (κατάκεςθ μετρθτϊν ςε Μθχανιματα
Αυτόματθσ Συναλλαγισ -ΑΤΜ) ςτο άρκρο 4, όταν ο Ρελάτθσ κατακζτει μετρθτά ςε
Ευρϊ ςε λογαριαςμό που τθρείται ςτθν Τράπεηα, θ πίςτωςθ του λογαριαςμοφ με το
ποςό τθσ κατακζςεωσ γίνεται αυκθμερόν. Εάν θ μζρα τθσ κατακζςεωσ είναι μθ
Εργάςιμθ ι θ κατάκεςθ γίνει μετά το ιςχφον Οριακό Χρονικό Σθμείο τθσ Εργάςιμθσ
Θμζρασ (cut-off) (όπωσ ορίηονται κατωτζρω υπό 5.2.14 και 5.2.24) θ πίςτωςθ του
λογαριαςμοφ γίνεται τθν αμζςωσ επόμενθ Εργάςιμθ θμζρα. Το ποςό είναι
διακζςιμο από τθν θμζρα πίςτωςθσ και με αντίςτοιχθ Θμερομθνία Αξίασ (valeur
διακεςιμότθτασ και τοκοφορίασ) (όπωσ ορίηονται κατωτζρω υπό 5.2.15 και 5.2.16).
3.1.9. Οι κατακζςεισ μετρθτϊν ςε νόμιςμα εκτόσ του πεδίου εφαρμογισ του Ν.
3862/2010 ςε κατακετικοφσ λογαριαςμοφσ ςυναλλάγματοσ είναι διακζςιμεσ από
τθν τζταρτθ, μετά τθν κατάκεςθ, εργάςιμθ θμζρα με αντίςτοιχθ Θμερομθνία Αξίασ
(valeur διακεςιμότθτασ και τοκοφορίασ).
3.1.10. Το προϊόν κατάκεςθσ επιταγϊν είναι διακζςιμο μετά τθν οριςτικι είςπραξι
του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ.
Μζχρι τθν είςπραξι του ποςοφ κάκε επιταγισ, ο Ρελάτθσ δεν δικαιοφται ανάλθψθ ι
διάκεςθ του ποςοφ τθσ.
3.1.11. Σε κάκε περίπτωςθ, θ τοκοφορία διαρκεί ζωσ και τθν προθγοφμενθ τθσ
ανάλθψθσ θμερολογιακι μζρα.
3.1.12. Ο εκτοκιςμόσ διενεργείται μετά τθν παρακράτθςθ για απόδοςθ ςτο Δθμόςιο
του αναλογοφντοσ φόρου επί των τόκων, όπωσ ιςχφει εκάςτοτε. Από τθν ωσ άνω
παρακράτθςθ μπορεί να εξαιροφνται κάτοικοι των χωρϊν του Ν.3312/2005, ι όπωσ
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εκάςτοτε ιςχφει, και λοιπζσ περιπτϊςεισ δικαιοφχων εφόςον προςκομιςκοφν τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά.
3.1.13. Ο εκτοκιςμόσ γίνεται δφο φορζσ τον χρόνο - τθν 30/6. και 31/12 εκάςτου
ζτουσ - εκτόσ αν ςυμφωνοφνται ι ανακοινϊνονται διαφορετικζσ θμερομθνίεσ,
ανάλογα με το είδοσ του κατακετικοφ λογαριαςμοφ και ςε περίπτωςθ που οι
θμερομθνίεσ αυτζσ ςυμπζςουν με μθ Εργάςιμθ για τθν Τράπεηα θμζρα, τθν
επόμενθ πρϊτθ Εργάςιμθ Θμζρα. Στο κλιμακωτό επιτόκιο, το επιτόκιο εφαρμόηεται
ςτο ποςό κάκε κλίμακασ μόνο και όχι ςε ολόκλθρο το ποςό. Στο κλιμακοφμενο
επιτόκιο, το επιτόκιο κάκε κλίμακασ εφαρμόηεται ςε ολόκλθρο το ποςό.
3.1.14. Ωσ χρονικι βάςθ υπολογιςμοφ των τόκων λαμβάνεται το ζτοσ των 360
θμερϊν με εξαίρεςθ κατακζςεισ ςε ςυγκεκριμζνα νομίςματα (πχ. GBP),όπου
λαμβάνεται ωσ βάςθ ζτοσ των 365 θμερϊν.
3.1.15. Σε τυχόν χρεωςτικά υπόλοιπα θ Τράπεηα δικαιοφται να λογίηει χρεωςτικοφσ
τόκουσ, οι οποίοι εκτοκίηονται δφο φορζσ το ζτοσ (30/6 και 31/12), με χρονικι βάςθ
υπολογιςμοφ το ζτοσ 360 θμερϊν.
3.1.16. Θ ζναρξθ, λιξθ και θ χρονολογικι βάςθ υπολογιςμοφ τόκων, θ θμερομθνία
λογιςμοφ των τόκων, θ ετιςια απόδοςθ των τόκων και το τυχόν χρεωςτικό επιτόκιο
των λογαριαςμϊν γνωςτοποιοφνται ςτον Ρελάτθ μζςω του Ρίνακα Επιτοκίων ι/και
του Ρίνακα Ρροςυμβατικισ Ενθμζρωςθσ, ο οποίοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτο
Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ ι/και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
3.1.17. Οι κατακζςεισ αποδίδονται ευκφσ μόλισ ηθτθκοφν από τον Ρελάτθ, εκτόσ αν
το υπόλοιπο δεν είναι διακζςιμο για οποιονδιποτε λόγο (πχ. ενεχυρίαςθ, δζςμευςθ
του λογαριαςμοφ, κατακζςεισ υπό προκεςμία κλπ).
3.1.18. Ρζραν τθσ ανάλθψθσ μετρθτϊν, ο Ρελάτθσ δφναται να κατακζτει,
αναλαμβάνει μετρθτά και ι πραγματοποιεί πλθρωμζσ είτε: α) με τθν ζκδοςθ
επιταγϊν (άρκρο 3.6), β) με τθ χριςθ χρεωςτικισ κάρτασ (άρκρο 4), γ) με τθ χρζωςθ
ι πίςτωςθ του λογαριαςμοφ του μζςω εντολϊν πλθρωμισ (άρκρο 5). Θ Τράπεηα
ζχει το δικαίωμα να ορίςει ανϊτατο όριο αναλιψεων, πζραν του οποίου θ ανάλθψθ
γίνεται μόνο με τραπεηικι επιταγι. Για ανάλθψθ ποςϊν άνω των €10.000, ο
Ρελάτθσ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτθν Τράπεηα τθ ςχετικι πρόκεςι του
τουλάχιςτον 1 εργάςιμθ θμζρα πριν τθν ανάλθψθ. Για ανάλθψθ ςυναλλάγματοσ , ο
Ρελάτθσ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτθν Τράπεηα τθ ςχετικι πρόκεςι του,
τουλάχιςτον 2 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ανάλθψθ. Τα εκάςτοτε ωσ άνω όρια και
ποςά γνωςτοποιοφνται ςτον Ρελάτθ μζςω των Καταςτθμάτων τθσ Τράπεηασ και ςτο
Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ.
3.1.19. Θ Τράπεηα ζχει το δικαίωμα κατά τθ δίκαιθ και εφλογθ κρίςθ τθσ,
τθρουμζνων πάντοτε των εκάςτοτε ιςχυουςϊν διατάξεων τθσ νομοκεςίασ, να
προςδιορίηει, τροποποιεί ι μεταρρυκμίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
7.4. κατωτζρω:

ΕΠΕΝΔΤΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.
Η Σράπεζα εποπηεύεηαι από ηην Σράπεζα ηης Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειηοσργίας 52/2/17.12.99
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003664201000 • Α.Φ.Μ.:099369013, Δ.Ο.Τ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΓΘΑΛΕΘΑ 32 & ΠΑΡΑΔΕΘΟΤ, 151 25 Μαρούζι. Tηλ. 210 81.73.000 • Fax. 210 81.73.101

E21.2/ 24-05-2016

www.ibg.gr
6/46

i.
ii.

το ελάχιςτο φψοσ κατακζςεων για το άνοιγμα λογαριαςμοφ,
το ελάχιςτο ποςό κατακζςεων, με βάςθ το μζςο (θμεριςιο, τριμθνιαίο,
εξαμθνιαίο) υπόλοιπο κατακζςεων επί λογαριαςμοφ, προκειμζνου να
είναι οι κατακζςεισ τοκοφόρεσ,
iii.
τισ προχποκζςεισ και όρια ανάλθψθσ των ποςϊν που κατατίκενται με
οποιονδιποτε τρόπο ςε λογαριαςμοφσ κατακζςεων, ανάλογα με το είδοσ
του λογαριαςμοφ,
iv.
το χρθματικό ποςό πίςτωςθσ που είναι δυνατόν να παρζχεται από τθν
Τράπεηα ςτον Ρελάτθ με τθν μορφι δικαιϊματοσ του Ρελάτθ για
υπζρβαςθ αναλιψεων ςε ςχζςθ με το εκάςτοτε πιςτωτικό υπόλοιπο του
λογαριαςμοφ (εφεξισ θ «υπερανάλθψθ»).
Τα ωσ άνω όρια γνωςτοποιοφνται ςτον Ρελάτθ μζςω του Τιμολογίου Τραπεηικϊν
Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ, το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμά τθσ και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ.
3.1.20. Ο Ρελάτθσ αποδζχεται ότι μπορεί να επιβαρφνεται επιπλζον με ζξοδα,
αμοιβζσ, φόρουσ, τζλθ, τόκουσ υπερθμερίασ, προμικειεσ (όπου επιτρζπονται από
το νόμο), δικαςτικά ζξοδα και λοιπζσ επιβαρφνςεισ ςε όλεσ ι οριςμζνεσ από τισ
ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται ςε ςχζςθ με τισ κατακζςεισ του, τα οποία
παρατίκενται ςτο Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ που είναι
αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ. Θ
Τράπεηα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, διατθρεί το δικαίωμα να
τροποποιιςει μονομερϊσ τισ ωσ άνω επιβαρφνςεισ, ενθμερϊνοντασ ςχετικά τον
Ρελάτθ με κάκε πρόςφορο μζςο κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 7.4. κατωτζρω.
3.1.21. Θ Τράπεηα εξουςιοδοτείται ρθτϊσ με τθν παροφςα να χρεϊνει ςε
οποιαδιποτε χρονικι βάςθ ζχει γνωςτοποιθκεί ςτον πελάτθ (πχ θμεριςια, μθνιαία,
τριμθνιαία, εξαμθνιαία, ετιςια) το λογαριαςμό του Ρελάτθ με τα ωσ άνω ζξοδα και
επιβαρφνςεισ.
3.1.22. Σε περίπτωςθ εςφαλμζνων εγγραφϊν πιςτϊςεων ι χρεϊςεων ςε
λογαριαςμό του Ρελάτθ εξαιτίασ πλάνθσ ι παραδρομισ προςτθκζντοσ τθσ
Τράπεηασ ι άλλου ςφάλματοσ που παρειςζφρθςε κατά τθν επεξεργαςία εντολισ, θ
Τράπεηα δικαιοφται να προχωρεί με δικι τθσ πρωτοβουλία ςε ακφρωςθ των
παραςτατικϊν, ςτοιχείων και εγγραφϊν αμζςωσ μόλισ διαπιςτωκεί θ πλάνθ ι
παραδρομι.
3.1.23. Σε περίπτωςθ που τθν ίδια θμζρα περιζλκουν ςτθν Τράπεηα περιςςότερεσ
από μια εντολζσ που ζχει δϊςει, κακ’ οιονδιποτε τρόπο, προσ αυτιν ο Ρελάτθσ για
χρζωςθ του λογαριαςμοφ του – πχ. μζςω εντολϊν πλθρωμισ, επιταγϊν κλπ – και τα
υπάρχοντα διακζςιμα κεφάλαια δεν επαρκοφν για τθν πλθρωμι όλων των
υποχρεϊςεων του Ρελάτθ, θ Τράπεηα ζχει το δικαίωμα να πλθρϊςει μια ι
περιςςότερεσ από αυτζσ, ανεξάρτθτα από χρονικι ι ποςοτικι προτεραιότθτα, εκτόσ
αν υπάρχει ειδικι εντολι γι’ αυτό.
3.1.24. Μεταξφ πλειόνων δικαιοφχων λογαριαςμοφ, είτε απλοφ είτε κοινοφ του ν.
5638/1932, υφίςταται, για κάκε απαίτθςθ τθσ Τράπεηασ, ενεργθτικι εισ ολόκλθρον
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ενοχι και ςυνεπϊσ πλείονεσ δικαιοφχοι ευκφνονται ζναντι τθσ Τράπεηασ ο κακζνασ
εισ ολόκλθρον, οι δε πράξεισ ωσ προσ ζναν από αυτοφσ ενεργοφν και κατά των
λοιπϊν.
3.1.25. Θ Τράπεηα είναι υποχρεωμζνθ να εκτελεί κάκε ςχετικι εντολι του Ρελάτθ
ςε ςχζςθ με τουσ λογαριαςμοφσ του, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων για τθν
πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ ενζργειεσ
όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν και/ι τυχόν άλλων διατάξεων νόμου. Ο Ρελάτθσ ευκφνεται
για τθν νομιμότθτα των ςυναλλαγϊν του και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να
απζχει από οποιαδιποτε ςυναλλαγι κα ςυνζβαλε ςτθν νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ ενζργειεσ.
3.2. Κλείςιμο Λογαριαςμοφ/ Καταγγελία ςφμβαςθσ κατακετικοφ λογαριαςμοφ
3.2.1. Ο Ρελάτθσ δικαιοφται να ηθτιςει από τθν Τράπεηα το κλείςιμο λογαριαςμοφ
του οποτεδιποτε, με ζγγραφθ ειδοποίθςθ, θ οποία επιφζρει ζννομα αποτελζςματα
μετά τθν παρζλευςθ επτά (7) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτθν Τράπεηα.
3.2.2. Θ Τράπεηα δικαιοφται να κλείςει λογαριαςμό του Ρελάτθ, με τιρθςθ
προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
προσ τον Ρελάτθ.
3.2.3. Θ Τράπεηα δικαιοφται να καταγγείλει οποτεδιποτε τθν μεταξφ αυτισ και του
Ρελάτθ ςφμβαςθ κατάκεςθσ και να κλείςει τον λογαριαςμό του Ρελάτθ, χωρίσ τθν
τιρθςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, για ςπουδαίο λόγο, ενδεικτικά (και όχι
περιοριςτικά) ςε περίπτωςθ παραβάςεωσ από μζρουσ του οποιουδιποτε όρου τθσ
ςυμβατικισ ςχζςθσ του με τθν Τράπεηα ι ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των ςχετικϊν
διατάξεων του νόμου ι αν το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του παραμείνει μθδενικό
για χρονικό διάςτθμα που ορίηεται από τθν Τράπεηα και γνωςτοποιείται ςτον
Ρελάτθ και/ι ςτθν περίπτωςθ που από το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο και/ι
απόφαςθ τθσ Τράπεηασ διακόπτεται θ προςφορά ςυγκεκριμζνου είδουσ κατάκεςθσ.
3.2.4. Σε κάκε περίπτωςθ, για λόγουσ αςφαλείασ, θ Τράπεηα ζχει το δικαίωμα να
κζτει περιοριςμοφσ ςτθν κίνθςθ λογαριαςμϊν που δεν παρουςιάηουν χρζωςθ για
χρονικό διάςτθμα που ορίηεται από αυτιν. Ο Ρελάτθσ ενθμερϊνεται για τον
χαρακτθριςμό λογαριαςμοφ του ωσ «αδρανοφσ» και τισ ςυνζπειεσ του
χαρακτθριςμοφ του αυτοφ. Το υπόλοιπο αδρανοφσ λογαριαςμοφ παραγράφεται
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ.
3.2.5. Το κλείςιμο λογαριαςμοφ δεν ςυνεπάγεται τθν καταγγελία τθσ παροφςασ
Σφμβαςθσ θ οποία ςυνεχίηει να ιςχφει μζχρι να καταγγελκεί ςφμφωνα με τα
οριηόμενα κατωτζρω υπό 7.3.
3.3. Συμμετοχι ςτο Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων
Θ Τράπεηα ςυμμετζχει ςτο Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων ςτο
Σκζλοσ Κάλυψθσ Κατακζςεων, ςκοπόσ του οποίου είναι θ καταβολι αποηθμίωςθσ
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ςτουσ κατακζτεσ τθσ Τράπεηασ ςε περίπτωςθ που θ τελευταία βρεκεί ςε αδυναμία
να αποδϊςει τισ οφειλόμενεσ κατακζςεισ. Ενθμερωτικά φυλλάδια που περιζχουν
τισ αρχζσ που διζπουν το ςφςτθμα εγγφθςθσ κατακζςεων και αναλφουν ειδικά
κζματα λειτουργίασ του, όπωσ τα όρια κάλυψθσ, τα καλυπτόμενα νομίςματα
κατάκεςθσ και οι εξαιροφμενεσ κατθγορίεσ κατακζςεων, θ ενεργοποίθςθ του
ςυςτιματοσ, θ προκεςμία και οι διατυπϊςεισ υποβολισ αιτιςεωσ για τθν καταβολι
αποηθμίωςθσ και οι προχποκζςεισ καταβολισ τθσ, βρίςκονται τοποκετθμζνα ςε
ειδικό πλαίςιο ςτθν είςοδο κάκε Καταςτιματοσ τθσ Τράπεηασ.
3.4. Λοιπζσ Διατάξεισ
3.4.1. Οι παρόντεσ Προι Κατακζςεων διζπονται ωσ προσ το απόρρθτο και τθν
δυνατότθτα κατάςχεςθσ των κατακζςεων από το Ν.Δ. 1059/1971 και ν. 2915/2001,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
3.4.2. Ωσ προσ τθν υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τθν διενζργεια
πράξεων πλθρωμισ επί του λογαριαςμοφ του Ρελάτθ, ιςχφουν όςα αναλυτικά
ορίηονται κατωτζρω ςτα άρκρα 5.7.και 7.2.
3.5. Ειδικοί Προι Κατακζςεων
3.5.1. Θ Τράπεηα ανοίγει και τθρεί για λογαριαςμό του Ρελάτθ ζνα ι περιςςότερα
από τα παρακάτω είδθ λογαριαςμϊν κατακζςεων:
Α. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΘΙΟΥ ΣΕ ΕΥΩ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Δικαιοφχοι τθσ κατάκεςθσ είναι φυςικά πρόςωπα και/ι Ν.Ρ.Ι.Δ. μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα
2. Θ κατάκεςθ αποδίδεται ςε πρϊτθ ηιτθςθ εκτόσ εάν το υπόλοιπο δεν είναι
διακζςιμο για οποιονδιποτε λόγο (ςυμβατικι ι άλλθ νόμιμθ δζςμευςθ του
Κατακετικοφ Λογαριαςμοφ).
3. Ωσ κατακετικοί Λογαριαςμοί Ταμιευτθρίου νοοφνται οι λογαριαςμοί επί των
οποίων δεν εκδίδονται και δεν ςφρονται ιδιωτικζσ επιταγζσ.
4. Ο τόκοσ υπολογίηεται από τθν θμζρα τθσ κατάκεςθσ των μετρθτϊν μζχρι τθν
προθγοφμενθ τθσ ανάλθψισ τουσ θμζρα.
5. Ο εκτοκιςμόσ ςυντελείται με λογιςμό τόκων κάκε 30/6 και 31/12 κάκε
θμερολογιακοφ ζτουσ, με τθν επιφφλαξθ όςων προβλζπονται ςτουσ Γενικοφσ όρουσ
ανωτζρω.
6. Θ ανάλθψθ ποςϊν από το λογαριαςμό αυτό μπορεί να γίνεται ςε ευρϊ ι ςε
ςυνάλλαγμα.
7. Κατακζςεισ και εντολζσ πλθρωμισ ςε αυτόν τον λογαριαςμό γίνονται μόνο ςτο
νόμιςμα που τθρείται, και, εάν είναι ςε άλλο νόμιςμα, γίνεται θ ανάλογθ μετατροπι
από τθν Τράπεηα ςτθν ιςοτιμία του ςυναλλάγματοσ τθσ θμζρασ εκτελζςεωσ τθσ
εντολισ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 3.1.5.
Β. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΩ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Δικαιοφχοι τθσ κατάκεςθσ είναι φυςικά πρόςωπα και/ι νομικά πρόςωπα.
2. Θ κατάκεςθ αποδίδεται ςε πρϊτθ ηιτθςθ, εκτόσ εάν το υπόλοιπο δεν είναι
διακζςιμο για οποιονδιποτε λόγο (ςυμβατικι ι άλλθ νόμιμθ δζςμευςθ του
Κατακετικοφ Λογαριαςμοφ).
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3. Ωσ κατακετικοί Λογαριαςμοί Πψεωσ νοοφνται οι Κατακετικοί Λογαριαςμοί, για
τισ χρεϊςεισ επί των οποίων θ Τράπεηα δφναται να χορθγεί ςτον Ρελάτθ ςτελζχθ
επιταγϊν. Για τισ επιταγζσ αυτζσ ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο 3.6.
4. Εφόςον θ κατάκεςθ είναι ζντοκθ, ο εκτοκιςμόσ ςυντελείται με λογιςμό τόκων
κάκε 30/6 και 31/12 ζκαςτου ζτουσ με τθν επιφφλαξθ όςων προβλζπονται ςτουσ
Γενικοφσ Προυσ ανωτζρω.
5. Θ Τράπεηα και ο Ρελάτθσ μποροφν να ςυμφωνιςουν ειδικϊσ τθν δυνατότθτα
υπεραναλιψεων, μζχρι του ανϊτατου ορίου που προβλζπουν οι ιςχφουςεσ
διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ ι μζχρι και μικρότερου ποςοφ, ειδικϊσ ςυμφωνοφμενου,
τθρουμζνων των διατάξεων τθσ νομοκεςίασ για τθ χρθματοδότθςθ φυςικϊν και
νομικϊν προςϊπων. Για το υπεραναλαμβανόμενο ποςό ο Ρελάτθσ οφείλει τόκο,
υπολογιηόμενο με βάςθ το εκάςτοτε ςυμφωνοφμενο επιτόκιο.
6. Θ ανάλθψθ ποςϊν από τον λογαριαςμό αυτόν μπορεί να γίνεται ςε ευρϊ ι ςε
ςυνάλλαγμα.
7. Κατακζςεισ και εντολζσ πλθρωμισ ςε αυτόν τον λογαριαςμό γίνονται μόνο ςτο
νόμιςμα που τθρείται, και, εάν είναι ςε άλλο νόμιςμα, γίνεται θ ανάλογθ μετατροπι
από τθν Τράπεηα, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 3.1.5.
Γ. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΩ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Δικαιοφχοι τθσ κατάκεςθσ είναι φυςικά πρόςωπα και/ι νομικά πρόςωπα.
2. Θ Τράπεηα και ο Ρελάτθσ ςυμφωνοφν ειδικϊσ το ποςό τθσ κατάκεςθσ, τθ χρονικι
τθσ περίοδο και το επιτόκιό τθσ.
3. Θ κατάκεςθ ςτο Λογαριαςμό Ρροκεςμίασ γίνεται με χρζωςθ Λογαριαςμοφ
Ταμιευτθρίου ι Πψεωσ με τον ίδιο ςυνδυαςμό δικαιοφχων (λογαριαςμόσ
εκκίνθςθσ).
4. Θ ανάλθψθ τθσ κατάκεςθσ πριν το ςυμφωνθκζν χρονικό διάςτθμα είναι δυνατι
φςτερα από αίτθμα του Ρελάτθ και επιβαρφνεται με ποςό που προκφπτει ωσ
ποςοςτό επί του αρχικϊσ ςυμφωνθκζντοσ επιτοκίου τθσ κατάκεςθσ, όπωσ ορίηεται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ, και ο Ρελάτθσ
εξουςιοδοτεί με τθν παροφςα τθν Τράπεηα να παρακρατιςει από τον αρχικϊσ
ςυμφωνθκζντα τόκο, ο οποίοσ πικανόν να κακίςταται και μθδενικόσ. Σε περίπτωςθ
ανάλθψθσ μζρουσ του ποςοφ κατάκεςθσ, ο Ρελάτθσ δφναται, με αίτθμά του προσ
τθν Τράπεηα, να ηθτιςει να μεταφερκεί το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ ςτο
λογαριαςμό εκκίνθςθσ, οπότε ιςχφουν τα ανωτζρω προβλεπόμενα υπό 3.5.Α.
5. Μετά το πζρασ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ κατάκεςθσ, αν δεν υπάρξει ειδικι
ςυμφωνία Τράπεηασ και Ρελάτθ, όπωσ π.χ. περί αυτόματθσ ανανζωςθσ τθσ
κατάκεςθσ για τθν ίδια με τθν αμζςωσ προθγοφμενθ περίοδο, το ποςό τθσ
κατάκεςθσ μεταφζρεται ςτον λογαριαςμό εκκίνθςθσ του Ρελάτθ, οπότε ιςχφουν τα
προβλεπόμενα ανωτζρω υπό 3.5.Α.
3.5.2. Θ Τράπεηα ανοίγει και τθρεί κατακζςεισ ςε κοινό διαηευκτικό λογαριαςμό, οι
οποίεσ διζπονται από τισ διατάξεισ του ν.5638/1932, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει. Ειδικότερα:
1. Δικαιοφχοι τθσ κατάκεςθσ είναι μόνο φυςικά πρόςωπα.
2. Οι δικαιοφχοι του λογαριαςμοφ αυτοφ μποροφν να κάνουν μερικι ι ολικι χριςθ
του, είτε ζνασ ι μερικοί από αυτοφσ είτε ο κακζνασ δικαιοφχοσ ξεχωριςτά, χωρίσ τθν
ςφμπραξθ των υπολοίπων, όπωσ ειδικότερα προςδιορίηονται κατά το άνοιγμα του
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λογαριαςμοφ ι και οι δικαιοφχοι που προςτίκενται μεταγενζςτερα, για τθν
προςκικθ όμωσ των οποίων πρζπει να ςυμπράξουν όλοι οι δικαιοφχοι.
3. Με τον κάνατο οποιουδιποτε από τουσ δικαιοφχουσ, θ κατάκεςθ και ο
λογαριαςμόσ τθσ περιζρχεται αυτοδικαίωσ ςτουσ λοιποφσ επιηϊντεσ δικαιοφχουσ
του λογαριαςμοφ μζχρι τον τελευταίο από αυτοφσ.
4. Με τθν καταβολι χρθματικϊν ποςϊν ςε δικαιοφχουσ λογαριαςμοφ, θ Τράπεηα
απαλλάςςεται πλιρωσ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ οποιουδιποτε ποςοφ ζναντι
των λοιπϊν δικαιοφχων.
5. Για τθν προςκικθ νζων δικαιοφχων ςτο λογαριαςμό, απαιτείται ςυμφωνία τθσ
Τράπεηασ και όλων των δικαιοφχων του λογαριαςμοφ.
6. Για τθν εκχϊρθςθ απαίτθςθσ από τον κοινό λογαριαςμό, τθν ςφςταςθ ενεχφρου
και το κλείςιμο του λογαριαςμοφ απαιτείται ςυμφωνία όλων των δικαιοφχων του
λογαριαςμοφ.
7. Επί τθσ κατακζςεωσ αυτισ ιςχφουν αναλόγωσ τα προβλεπόμενα υπό 3.5.Α. ,
3.5.Β, 3.5.Γ.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 5638/1932 «Ρερί κατακζςεωσ
εισ κοινό λογαριαςμό»
3.5.3. Θ Τράπεηα και ο Ρελάτθσ δφνανται να καταρτίηουν ειδικι ςυμφωνία και για
άλλα κατακετικά προϊόντα, που κα προςφζρει κατά περίπτωςθ θ Τράπεηα. Οι όροι
τθσ ςυμφωνίασ κα περιλαμβάνονται ςε Ρρόςκετθ Ρράξθ μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων που κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, θ προαναφερόμενθ ειδικι ςυμφωνία ςυμπλθρϊνει τουσ παρόντεσ
Ειδικοφσ όρουσ.
3.6. Χριςθ Επιταγϊν επί των Λογαριαςμϊν Κατακζςεων
3.6.1. Θ Τράπεηα, προσ διευκόλυνςθ των ςυναλλαγϊν, δφναται να παρζχει τθν
εξουςιοδότθςι τθσ ςτον Ρελάτθ να διακζτει τα κεφάλαια των λογαριαςμϊν του
υπό 3.5.Β ανωτζρω, με επιταγζσ.
3.6.2. Οι επιταγζσ εκδίδονται μόνο από βιβλιάριο προτυπωμζνων επιταγϊν τθσ
Τράπεηασ κωδικοποιθμζνθσ αρίκμθςθσ, εκτφπωςθσ και ζκδοςθσ τθσ απόλυτθσ
επιλογισ τθσ. Διαφορετικόσ τφποσ επιταγϊν ι επιταγζσ με εξωτερικά γνωρίςματα
τθσ επιλογισ του Ρελάτθ, πλθν των επιταγϊν από το βιβλιάριο επιταγϊν τθσ
Τράπεηασ δεν δφνανται να ςυρκοφν επί του λογαριαςμοφ του Ρελάτθ, εκτόσ κι αν
ρθτϊσ ςυμφωνθκεί.
3.6.3. Θ χοριγθςθ βιβλιαρίου επιταγϊν γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτιματοσ του
Ρελάτθ προσ τθν Τράπεηα και υπογραφισ ςχετικισ απόδειξθσ παράδοςθσ –
παραλαβισ. Θ απόδειξθ παραλαβισ του βιβλιαρίου επιταγϊν δθμιουργεί αμάχθτο
τεκμιριο περί του ελζγχου τθσ πλθρότθτάσ του.
3.6.4. Θ Τράπεηα δφναται κατά τθν εφλογθ κρίςθ τθσ, για λόγουσ αντικειμενικοφσ ι
για λόγουσ που αφοροφν ςτον Ρελάτθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εν γζνει
ςυναλλακτικι ςχζςθ του Ρελάτθ με τθν Τράπεηα, τθν φερεγγυότθτα και
πιςτολθπτικι ικανότθτά του, να αρνθκεί τθν χοριγθςθ βιβλιαρίου επιταγϊν και/ι
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να ανακαλζςει τθν εξουςιοδότθςι τθσ για τθν ζκδοςθ επιταγϊν, οπότε ο Ρελάτθσ
υποχρεοφται να επιςτρζψει το βιβλιάριο επιταγϊν, παρζχοντασ πλθροφορίεσ για τθ
μζχρι τθ ςτιγμι τθσ ανάκλθςθσ χρθςιμοποίθςι του.
3.6.5. Θ εξουςιοδότθςθ παφει εν πάςθ περιπτϊςει με τθ λιξθ των ςυναλλακτικϊν
ςχζςεων μεταξφ των μερϊν και ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ, οπότε γεννϊνται για τον Ρελάτθ αυτοδικαίωσ
οι υποχρεϊςεισ του ανωτζρω εδαφίου.
3.6.6. Ο Ρελάτθσ είναι υποχρεωμζνοσ:
α) να φυλάςςει κατά αςφαλι τρόπο το βιβλιάριο επιταγϊν, να αποτρζπει τθν
κατοχι των επιταγϊν από μθ δικαιοφχουσ και να ειδοποιεί τθν Τράπεηα ςε
περίπτωςθ κλοπισ ι απϊλειασ ζςτω και μιασ επιταγισ και ςε κάκε περίπτωςθ
εγγράφωσ, ζχοντασ, μζχρι τθν ςτιγμι τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τθν
αποκλειςτικι ευκφνθ για ενδεχόμενθ ηθμία που κα υποςτεί θ Τράπεηα ι τρίτοσ.
β) να επιςτρζφει ςτθν Τράπεηα τισ τυχόν αχρθςιμοποίθτεσ ι ακυρωμζνεσ επιταγζσ
ςε κάκε περίπτωςθ κακϊσ και κατά τθ λιξθ τθσ μεταξφ τουσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ
και όπου προβλζπεται από τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ και τθ νομοκεςία.
3.6.7. Οι επιταγζσ που πλθροφν τισ απαιτιςεισ και τα κριτιρια του νόμου είναι
πλθρωτζεσ με τθν εμφάνιςι τουσ ςτθν Τράπεηα προσ πλθρωμι, ακόμθ κι αν φζρουν
μεταγενζςτερθ θμερομθνία. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ χρζωςθ του κατακετικοφ
λογαριαςμοφ με το ποςό τθσ επιταγισ γίνεται με θμερομθνία αξίασ (valeur) αυτι
κατά τθν οποία θ επιταγι παρουςιάηεται ςτο Ταμείο τθσ Τράπεηασ προσ είςπραξθ ι,
όταν εμφανίηεται μζςω Συμψθφιςμοφ, με θμερομθνία αξίασ τθν προθγοφμενθ
εργάςιμθ.
3.6.8. Θ Τράπεηα αναγγζλλει αμελλθτί ςτθν εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα
«ΤΕΙΕΣΙΑΣ ΤΑΡΕΗΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΑΕ», ι και ςε οποιοδιποτε
άλλο φορζα ορίηουν εκάςτοτε οι ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, κάκε επιταγι
που εκδίδει ο Ρελάτθσ χωρίσ να υπάρχει επαρκζσ πιςτωτικό υπόλοιπο εφόςον ζχει
ςφραγιςκεί μζςα ςτθν κατά νόμο προκεςμία.
3.6.9. Ο Ρελάτθσ κα επιβαρφνεται με ζξοδα όπωσ αναγράφονται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον τιμολόγιο, για τθν, κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο 3.6.8, επεξεργαςία
των ακάλυπτων επιταγϊν εκδόςεϊσ του. Στθν επεξεργαςία περιλαμβάνονται
ενδεικτικά ο ζλεγχοσ του Κατακετικοφ Λογαριαςμοφ του Ρελάτθ για διακζςιμα
κεφάλαια, θ ενθμζρωςι του με ςκοπό τθν κάλυψθ των επιταγϊν, θ ςφράγιςθ και θ
αναγγελία τουσ ςτθν ΤΕΙΕΣΙΑΣ ΤΑΡΕΗΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΑΕ».
3.6.10. Σε περίπτωςθ που ο Ρελάτθσ εκδϊςει ακάλυπτεσ επιταγζσ, υποχρεοφται,
υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτισ κανονιςτικζσ διατάξεισ και τουσ νόμουσ,
να επιςτρζψει αμζςωσ το βιβλιάριο επιταγϊν που τυχόν βρίςκεται ςτθν κατοχι του.
Θ Τράπεηα δικαιοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να κλείςει τον λογαριαςμό του Ρελάτθ.
Θ Τράπεηα δφναται να χορθγιςει νζο βιβλιάριο επιταγϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ
και τα κριτιρια που ορίηονται κάκε φορά με ςχετικζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ.
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3.6.11. Θ Τράπεηα δικαιοφται επίςθσ να ηθτιςει τθν επιςτροφι του βιβλιαρίου
επιταγϊν και των αχρθςιμοποίθτων επιταγϊν ι και να κλείςει το λογαριαςμό του
Ρελάτθ, εφόςον ο Ρελάτθσ παραβεί οποιονδιποτε όρο υπό τον οποίο του
χορθγικθκε από τθν Τράπεηα βιβλιάριο επιταγϊν ι ο οποίοσ ζχει ςυμφωνθκεί
μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του Ρελάτθ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ επιταγϊν.
3.6.12. Ο Ρελάτθσ μπορεί με ειδοποίθςι του να δθλϊςει ςτθν Τράπεηα ότι δεν
επικυμεί τθν πλθρωμι επιταγισ (εφεξισ «θ ανάκλθςθ»). Θ ανάκλθςθ τθσ επιταγισ
ιςχφει μόνο μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ εμφάνιςισ τθσ. Θ Τράπεηα
δφναται να πλθρϊςει επιταγι θ οποία εμφανίηεται και μετά τθν πάροδο τθσ
προκεςμίασ του προθγοφμενου εδαφίου, εφόςον αυτι δεν ζχει ανακλθκεί.
3.6.13. Θ Τράπεηα δεν ευκφνεται ςε περίπτωςθ πλθρωμισ ι ςφράγιςθσ για μθ
πλθρωμι επιταγισ α) που φζρει παραποιθμζνθ τθν υπογραφι του δικαιοφχου του
λογαριαςμοφ ι β) ςτθν οποία υφίςταται μθ διακριτι παραποίθςθ των ςτοιχείων τθσ
επιταγισ ι και γ) ςτθν οποία θ ςυνζχεια των τυχόν οπιςκογραφιςεων δεν είναι
κανονικι.
3.6.14. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 5960/33 «περί επιταγισ»,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

4. ΣΥΜΒΑΣΘ ΧΕΩΣΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΣ
4. 1. Συναλλαγζσ με Κάρτα-Χοριγθςθ Κάρτασ
Θ Τράπεηα κατόπιν αιτιματοσ του Ρελάτθ του χορθγεί χρεωςτικι κάρτα
ςυναλλαγϊν (εφεξισ «Κάρτα») υπό τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ (Σφμβαςθ
Χρεωςτικισ Κάρτασ):
4.1.1. Θ Κάρτα χορθγείται ςτον Κάτοχο προκειμζνου να πραγματοποιεί ςυναλλαγζσ:
α) ςτθν Ελλάδα, ςτο δίκτυο μθχανθμάτων αυτόματθσ ςυναλλαγισ (ΑΤΜ) τθσ
Τράπεηασ και ςτα μθχανιματα αυτόματθσ ςυναλλαγισ (ΑΤΜ) των τραπεηϊν που
ςυμμετζχουν ςτο διατραπεηικό δίκτυο ΔΙΑΣ και/ι οποιουδιποτε άλλου παρόχου
δικτφου ΑΤΜ που φζρει το ςιμα τθσ Κάρτασ κακϊσ και, ςτο εξωτερικό, ςε
μθχανιματα αυτόματθσ ςυναλλαγισ (ΑΤΜ) με το ςιμα τθσ Κάρτασ (MasterCard ι
οποιοδιποτε άλλο ςιμα εταιρείασ/οργανιςμοφ με τθν οποία θ Τράπεηα
ςυμβάλλεται και αναγράφεται ςτο ζμπροςκεν μζροσ τθσ Κάρτασ), β) ςτθν Ελλάδα
και το εξωτερικό ςε καταςτιματα/επιχειριςεισ που φζρουν το ςιμα τθσ Κάρτασ και
διακζτουν ςυςκευζσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν EFT/POS, γ) ςυναλλαγζσ εξ’
αποςτάςεωσ (ςυναλλαγζσ μζςω διαδικτφου ι τθλεφωνικϊσ ι μετά από
ταχυδρομικι παραγγελία).
4.1.2. Θ Κάρτα αποςτζλλεται απενεργοποιθμζνθ, με απλι επιςτολι, ςτθ διεφκυνςθ
που ο Κάτοχοσ δθλϊνει ςτθ ςχετικι Αίτθςθ ι εναλλακτικά ο Κάτοχοσ μπορεί να τθν
παραλάβει από Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ. Ο Κάτοχοσ οφείλει να ενεργοποιιςει τθν
ΕΠΕΝΔΤΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.
Η Σράπεζα εποπηεύεηαι από ηην Σράπεζα ηης Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειηοσργίας 52/2/17.12.99
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003664201000 • Α.Φ.Μ.:099369013, Δ.Ο.Τ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΓΘΑΛΕΘΑ 32 & ΠΑΡΑΔΕΘΟΤ, 151 25 Μαρούζι. Tηλ. 210 81.73.000 • Fax. 210 81.73.101

E21.2/ 24-05-2016

www.ibg.gr
13/46

Κάρτα, είτε τθλεφωνικϊσ ςτο τθλεφωνικό κζντρο τθσ Τράπεηασ είτε ςτο Κατάςτθμα
τθσ Τράπεηασ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε οδθγίεσ τθσ Τράπεηασ. Με τθν παραλαβι
τθσ Κάρτασ ο Κάτοχοσ οφείλει να τθν υπογράψει με ςτυλό διαρκείασ ςτον ειδικό γι’
αυτό τον ςκοπό χϊρο, ςτο πίςω μζροσ τθσ Κάρτασ. Ο Κάτοχοσ είναι αποκλειςτικά
υπεφκυνοσ για τθν γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ του.
4.2. Ρροςωπικόσ Αρικμόσ Αναγνϊριςθσ (PIN)
4.2.1. Θ Τράπεηα χορθγεί, επίςθσ, ςτον Κάτοχο τον Ρροςωπικό Αρικμό Αναγνϊριςθσ
(ςτο εξισ «PIN»), ο οποίοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςε ςυνδυαςμό με τθν
ςυγκεκριμζνθ Κάρτα για τθν πραγματοποίθςθ των ςυναλλαγϊν και υποκακιςτά
πλιρωσ τθν υπογραφι του.
4.2.2. Ο PIN αποςτζλλεται ςτον Κάτοχο ςε ειδικό φάκελο, με απλό ταχυδρομείο, ςτθ
διεφκυνςθ που ο Κάτοχοσ δθλϊνει ςτθν Αίτθςι του. Σε περίπτωςθ που ο Κάτοχοσ
επικυμεί να του ςταλεί ο PIN με διαφορετικό τρόπο κα επιβαρφνεται με τα ζξοδα
αποςτολισ. Σε κάκε περίπτωςθ ο Κάτοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει τθν Τράπεηα ςε
περίπτωςθ που εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ Κάρτασ δεν ζχει
παραλάβει και τον PIN του.
4.2.3. Ο PIN είναι αυςτθρά προςωπικόσ και δθμιουργείται από τθν Τράπεηα κάτω
από αυςτθρζσ ςυνκικεσ αςφαλείασ, με αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατόν να
αναπαραχκεί. Αμζςωσ, με τθν παραλαβι του, ο Κάτοχοσ οφείλει να
απομνθμονεφςει τον αρικμό, να μθν τον αναγράψει πουκενά ςε ευχερϊσ
αναγνωρίςιμθ μορφι ι με τρόπο που μπορεί να γίνει γνωςτόσ ςε τρίτο πρόςωπο,
και να καταςτρζψει το ςχετικό ζγγραφο τθσ Τράπεηασ. Σε κάκε περίπτωςθ ο
Κάτοχοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε να αποτρζψει τθν αποκάλυψθ του PIN του ςε
οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο και ειδικά να μθν γνωςτοποιιςει τον αρικμό του ςε
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του προςωπικοφ τθσ Τράπεηασ), να μθν φυλάςςει
τον αρικμό ςε οποιαδιποτε αναγνϊςιμθ μορφι (πχ. οφτε ωσ ζχει οφτε
κωδικοποιθμζνο) και να καλφπτει το πλθκτρολόγιο του ΑΤΜ κατά τθ χριςθ τθσ
Κάρτασ. Ο Κάτοχοσ δφναται να τροποποιιςει τον PIN που κα του δοκεί από τθν
Τράπεηα και να τον αντικαταςτιςει με οποιονδιποτε άλλο τθσ επιλογισ του, ςε
οποιοδιποτε ΑΤΜ, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ του. Ο
πελάτθσ μπορεί να αιτθκεί ςτθν Τράπεηα επανζκδοςθ ΙΝ, με ταυτόχρονθ ακφρωςθ
του παλιοφ.
4.3. Ιςχφσ Κάρτασ
Θ Κάρτα ιςχφει από τθν θμερομθνία ενεργοποίθςισ τθσ μζχρι τθν θμερομθνία που
αναγράφεται ςτθν εμπρόςκια όψθ τθσ και/ι μζχρι τθν ακφρωςι τθσ λόγω
καταγγελίασ και/ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο αναφζρεται ςτθν παροφςα.
Απαγορεφεται θ με οποιονδιποτε τρόπο χριςθ τθσ Κάρτασ μετά τθ λιξθ και/ι
αναςτολι τθσ ιςχφοσ τθσ και/ι ακφρωςι τθσ κατά τα ανωτζρω.
4.4. Χριςθ και φφλαξθ Κάρτασ
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4.4.1. Στθν Κάρτα αποτυπϊνονται το όνομα του Κατόχου, ο αρικμόσ τθσ Κάρτασ και
θ θμερομθνία λιξθσ τθσ.
4.4.2. Θ Κάρτα ανικει ςτθν κυριότθτα τθσ Τράπεηασ και μόνο ο Κάτοχοσ μπορεί να
τθ χρθςιμοποιεί, πάντα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Σε καμιά
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ και/ι με οποιονδιποτε τρόπο εκχϊρθςθ
του δικαιϊματοσ κατοχισ και χριςθσ τθσ Κάρτασ ςε τρίτουσ.
4.4.3. Εκτόσ αν διαφορετικά προβλζπεται ςτθν παροφςα, θ ευκφνθ για όλεσ τισ
ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται με τθ χριςθ τθσ Κάρτασ βαρφνει αποκλειςτικά τον
Κάτοχο.
4.4.4. Ο Κάτοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια και φφλαξθ τθσ
Κάρτασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ.
4.5. Κλοπι ι απϊλεια Κάρτασ
4.5.1. Σε περίπτωςθ απϊλειασ, κλοπισ, καταςτροφισ, μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ,
κινδφνου μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ, μθ ζγκαιρθσ παραλαβισ τθσ Κάρτασ και/ι
ςε περίπτωςθ που αποκαλυφκεί ο PIN ι υπάρχουν υποψίεσ ότι ζχει αποκαλυφκεί ι
με οποιοδιποτε τρόπο ζχει γνωςτοποιθκεί ο PIN ςε τρίτουσ, ο Κάτοχοσ οφείλει να
ενθμερϊνει αμζςωσ τθν Τράπεηα, είτε προφορικϊσ ςτα τθλζφωνα που κα του ζχουν
γνωςτοποιθκεί από τθν Τράπεηα ι εγγράφωσ, όπου και όπωσ προβλζπεται ςτο
άρκρο 7.1. κατωτζρω. Θ παράλειψθ άμεςθσ ειδοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ αποτελεί
βαριά αμζλεια εκ μζρουσ του Κατόχου, εκτόσ αν οφείλεται ςε γεγονόσ ανωτζρασ
βίασ.
4.5.2.Επιςθμαίνεται ότι οι τθλεφωνικζσ κλιςεισ καταγράφονται/μαγνθτοφωνοφνται
από τθν Τράπεηα για τθν αςφάλεια των ςυναλλαγϊν. Δια τθσ παροφςασ ο Κάτοχοσ
ςυναινεί και επιτρζπει τθν καταγραφι/μαγνθτοφϊνθςθ των ωσ άνω αναφερόμενων
ςυνομιλιϊν με τθν Τράπεηα.
4.5.3. Ο Κάτοχοσ κα πρζπει να ςυνδράμει τθν Τράπεηα και να δϊςει ςε αυτιν όλεσ
τισ πλθροφορίεσ που ζχει ςχετικά με τισ ςυνκικεσ απϊλειασ, κλοπισ, καταςτροφισ,
μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ τθσ Κάρτασ και/ι διαρροισ του PIN.
4.5.4. O Kάτοχοσ δεν κα ζχει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ ςε περίπτωςθ κλοπισ,
απϊλειασ, μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ τθσ Κάρτασ και/ι του PIN του μετά τθν
γνωςτοποίθςθ προσ τθν Τράπεηα, εκτόσ αν ενιργθςε με δόλο. Μζχρι τθ
γνωςτοποίθςθ, ο Κάτοχοσ ευκφνεται για ηθμία από ςυναλλαγζσ πλθρωμϊν που
ζλαβαν χϊρα χωρίσ τθν ζγκριςθ του Κατόχου, από τθν χριςθ απολεςκείςασ ι
κλαπείςασ Κάρτασ, ι για ηθμία από ςυναλλαγζσ πλθρωμϊν που ζλαβαν χϊρα από
τθ χριςθ τθσ Κάρτασ από μθ δικαιοφχο μζχρι του ποςοφ που εκάςτοτε κακορίηεται
από το νόμο. Κατά παρζκκλιςθ από τα ανωτζρω, ο Κάτοχοσ βαρφνεται για τθ ηθμία
από ςυναλλαγζσ που ζλαβαν χϊρα χωρίσ τθν ζγκριςι του, εφόςον θ ηθμία
προζρχεται από παραβίαςθ από τον Κάτοχο μιασ ι περιςςοτζρων από τισ
υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα ςχετικά με τθ φφλαξθ τθσ Κάρτασ και
ΕΠΕΝΔΤΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.
Η Σράπεζα εποπηεύεηαι από ηην Σράπεζα ηης Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειηοσργίας 52/2/17.12.99
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003664201000 • Α.Φ.Μ.:099369013, Δ.Ο.Τ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΓΘΑΛΕΘΑ 32 & ΠΑΡΑΔΕΘΟΤ, 151 25 Μαρούζι. Tηλ. 210 81.73.000 • Fax. 210 81.73.101

E21.2/ 24-05-2016

www.ibg.gr
15/46

του PIN και τθν ειδοποίθςθ τθσ Τράπεηασ, από δόλο ι βαριά αμζλεια. Ραράλλθλα, ο
Κάτοχοσ βαρφνεται, χωρίσ περιοριςμό, για τθ ηθμία που πραγματοποιικθκε από
δόλια ενζργεια. Στισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ ηθμία κα πρζπει να ζχει επζλκει πριν τθ
ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ Τράπεηασ από τον Κάτοχο.
4.5.5. Εάν μια Κάρτα ζχει δθλωκεί ωσ απολεςκείςα ι κλαπείςα ι εφόςον υπάρχει
κίνδυνοσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ τθσ, θ Τράπεηα προβαίνει άμεςα ςτθν
ακφρωςι τθσ και δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ξανά ςτισ ςυναλλαγζσ. Σε
περίπτωςθ απϊλειασ ι κλοπισ ι διαρροισ του PIN θ Τράπεηα δφναται, κατόπιν
νζασ Αίτθςθσ του Κατόχου, και εφόςον ο τελευταίοσ ζχει τθριςει όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ του, να εκδϊςει νζα Κάρτα και/ι να δϊςει νζο PIN, τα οποία κα
παραδίδονται ςτον Κάτοχο ςφμφωνα με τα ωσ άνω οριηόμενα υπό άρκρα 4.1 και
4.2.
4.6. Ανανζωςθ Κάρτασ
4.6.1. Θ Κάρτα, κατά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ, υπό άρκρο 4.3 ανωτζρω, ανανεϊνεται
αυτόματα από τθν Τράπεηα, εκτόσ αν ο Κάτοχοσ γνωςτοποιιςει με ςυςτθμζνθ
επιςτολι ςτθν Τράπεηα, ςαράντα (40) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ, ότι δεν επικυμεί
τθν ανανζωςι τθσ. Θ Κάρτα αποςτζλλεται ςτον Κάτοχο ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ςτο άρκρο 4.1 ανωτζρω. Ο Κάτοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει άμεςα τθν Τράπεηα ςε
περίπτωςθ που δεν λάβει ταχυδρομικϊσ τθ νζα Κάρτα που του αποςτζλλεται, μζχρι
τθν λιξθ ιςχφοσ τθσ παλαιάσ Κάρτασ.
4.6.2. Σε κάκε περίπτωςθ θ Τράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να μθν ανανεϊςει τθν
Κάρτα για λόγουσ αςφαλείασ και/ι προςταςίασ των ςυναλλαγϊν και για
οποιοδιποτε άλλο ςπουδαίο λόγο, γνωςτοποιϊντασ τθν άρνθςι τθσ αυτι ςτον
Κάτοχο.
4.6.3. Θ Τράπεηα ζχει δικαίωμα από καιροφ εισ καιρόν να εκδίδει οποιαδιποτε
ςτιγμι νζεσ Κάρτεσ ςε αντικατάςταςθ υφιςτάμενων Καρτϊν. Οι νζεσ κάρτεσ μπορεί
να ζχουν διαφορετικό τφπο από τισ υφιςτάμενεσ. Οι νζεσ Κάρτεσ, εφόςον γίνουν
αποδεκτζσ από τον Κάτοχο, αποτελοφν ςυνζχεια των προθγοφμενων και υπόκεινται
ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ.
4.7. Χριςθ Κάρτασ
4.7.1. Θ χριςθ τθσ Κάρτασ προχποκζτει τθ ςφνδεςι τθσ με ζνα ι, το μζγιςτο, δφο
Κατακετικοφσ Λογαριαςμοφσ Ρρϊτθσ Ηιτθςθσ που τθροφνται ςτθν Τράπεηα ςτο
όνομα του Κατόχου ωσ δικαιοφχου ι ςυνδικαιοφχου. Ο Κάτοχοσ κα πρζπει να
δθλϊνει ςτθν Αίτθςθ τον αρικμό του/των λογαριαςμοφ/ϊν του ςτθν Τράπεηα και να
ορίηει ζναν από αυτοφσ ωσ «Βαςικό Λογαριαςμό». Θ Κάρτα μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί μόνο αν οι ωσ άνω λογαριαςμοί ζχουν (ο κακζνασ) επαρκζσ
διακζςιμο υπόλοιπο για τθν κάλυψθ του ποςοφ των ςυναλλαγϊν και τυχόν
προβλεπόμενων εξόδων/χρεϊςεων και ςε κάκε περίπτωςθ για ποςά που δεν
υπερβαίνουν το ςυνολικό Θμεριςιο Πριο Συναλλαγϊν κατά τθ διάρκεια του
εικοςιτετραϊρου, ακροιςτικά για όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ που ςυνδζονται με τθν
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Κάρτα, όπωσ αναγράφεται ςτθν Αίτθςθ. Το Πριο Θμεριςιων Συναλλαγϊν
γνωςτοποιείται ςτον Κάτοχο κατά τθ χοριγθςθ τθσ Κάρτασ, τίκεται, δε, από τθν
Τράπεηα για τθν αςφάλεια του Κατόχου και των ςυναλλαγϊν και θ Τράπεηα ζχει το
δικαίωμα να το μεταβάλλει μονομερϊσ και/ι μθδενίηει για λόγουσ αςφαλείασ/
προςταςίασ των ςυναλλαγϊν και/ι ςε περίπτωςθ ευλόγων υπονοιϊν για μθ
νόμιμθ/μθ εγκεκριμζνθ χριςθ τθσ Κάρτασ και/ι για άλλο ςπουδαίο λόγο. Στθν
περίπτωςθ αυτι θ Τράπεηα οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα τον Κάτοχο πριν τθν ωσ
άνω ενζργεια, εάν όμωσ αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω αςφαλείασ/προςταςίασ των
ςυναλλαγϊν και/ι ςε περίπτωςθ που αντιβαίνει ςτθν κείμενθ νομοκεςία, θ
ενθμζρωςθ μπορεί να λάβει χϊρα και μετά τθν μεταβολι. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο
Κάτοχοσ δεν ζχει καμία αξίωςθ αποηθμίωςθσ για ηθμία που τυχόν υποςτεί εκ των
λόγων αυτϊν.
4.7.2. Επιςθμαίνεται ότι θ φπαρξθ επαρκοφσ διακζςιμου υπολοίπου είναι
απαραίτθτθ προχπόκεςθ προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί θ Κάρτα για ςυναλλαγζσ
πλθρωμϊν από τον/ τουσ ωσ άνω λογαριαςμοφσ. Στισ περιπτϊςεισ που οι
ςυναλλαγζσ πραγματοποιοφνται μόνον από τον Βαςικό Λογαριαςμό (πχ. ανάλθψθ
μετρθτϊν από ΑΤΜ άλλων Τραπεηϊν) θ υποχρζωςθ επαρκοφσ διακζςιμου
υπολοίπου αφορά μόνο τον Βαςικό Λογαριαςμό.
4.7.3. Ο Κάτοχοσ δφναται να αιτθκεί οποτεδιποτε προσ τθν Τράπεηα να μεταβάλει
το Θμεριςιο Πριο Συναλλαγϊν τθσ Κάρτασ του. Θ Τράπεηα εξετάηει κατά τθν κρίςθ
τθσ το ωσ άνω αίτθμα και ςε καμία περίπτωςθ δεν υποχρεοφται να μεταβάλει το
Θμεριςιο Πριο Συναλλαγϊν του Κατόχου.
4.7.4. Υπζρβαςθ υπολοίπου ςτουσ λογαριαςμοφσ του Κατόχου δεν επιτρζπεται. Σε
περίπτωςθ, όμωσ, που για οποιοδιποτε λόγο προκφψει ανάλθψθ ποςοφ από τουσ
ωσ άνω λογαριαςμοφσ, το οποίο υπερβαίνει το επαρκζσ διακζςιμο υπόλοιπό τουσ,
κα χρεϊνεται τόκοσ ςτο υπερβάλλον ποςό, υπολογιηόμενοσ με βάςθ το εκάςτοτε
ιςχφον χρεωςτικό επιτόκιο βάςει του Τιμολογίου τθσ Τράπεηασ.
4.7.5. Με αίτθςι του ςε οποιοδιποτε Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ, ο Κάτοχοσ μπορεί
να ηθτιςει τθ ςφνδεςθ τθσ Κάρτασ του με τυχόν νζουσ κατακετικοφσ λογαριαςμοφσ
ςε αντικατάςταςθ ι ςυμπλιρωςθ των παλαιϊν.
4.8. Συναλλαγζσ με τθν Κάρτα: Αναλιψεισ από ΑΤΜ Τράπεηασ, από ΑΤΜ άλλων
Τραπεηϊν μζςω ΔΙΑΣΝΕΤ/ μζςω άλλου παρόχου δικτφου ΑΤΜ που φζρει το ςιμα
τθσ Κάρτασ, από ΑΤΜ ςτο εξωτερικό.
4.8.1. Ο Κάτοχοσ δφναται να πραγματοποιεί αναλιψεισ μετρθτϊν από το δίκτυο
ΑΤΜ τθσ Τράπεηασ, μζςα ςτα κακοριηόμενα όρια που τίκενται από τθν Τράπεηα,
ςφμφωνα με το άρκρο 4.7 ανωτζρω ι από τυχόν αποφάςεισ των αρμοδίων αρχϊν,
από οποιονδιποτε κατακετικό λογαριαςμό ςυνδζεται με τθν Κάρτα, όλο το
εικοςιτετράωρο. Θ ανάλθψθ γίνεται με τον ςυνδυαςμό τθσ Κάρτασ και του PIN του
Κατόχου.
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4.8.2. Ο Κάτοχοσ δφναται να πραγματοποιεί αναλιψεισ μετρθτϊν και από ΑΤΜ
άλλων Τραπεηϊν που ςυνεργάηονται με το διατραπεηικό δίκτυο ΔΙΑΣ και/ι
οποιουδιποτε άλλου παρόχου δικτφου ΑΤΜ που φζρει το ςιμα τθσ Κάρτασ, μζςα
ςτα ωσ άνω κακοριηόμενα όρια, ςφμφωνα με το άρκρο 4.7 ανωτζρω, από τον
«Βαςικό Λογαριαςμό» όλο το εικοςιτετράωρο, ςφμφωνα με τισ επιλογζσ και
οδθγίεσ που εμφανίηονται ςτα ΑΤΜ των άλλων Τραπεηϊν.
4.8.3. Αναλιψεισ μετρθτϊν μποροφν να γίνουν μόνο ςε ακζραια πολλαπλάςια του
ευρϊ. Θ ανάλθψθ από το δίκτυο ΑΤΜ τθσ Τράπεηασ δεν επιβαρφνεται με ζξοδα. Θ
ανάλθψθ από ΑΤΜ Τραπεηϊν του διατραπεηικοφ δικτφου ΔΙΑΣ μπορεί να
επιβαρφνεται με ζξοδα ςφμφωνα με το Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ
Τράπεηασ, το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμά τθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
4.8.4. Τα ςτοιχεία κάκε ςυναλλαγισ με τθν Κάρτα ςτα ΑΤΜ τθσ Τράπεηασ
καταγράφονται και αποτυπϊνονται ςτθν ςχετικι απόδειξθ θ οποία ζχει πλιρθ
αποδεικτικι ιςχφ αναφορικά με τθν εκάςτοτε ςυναλλαγι, επιτρεπόμενθσ
ανταπόδειξθσ. Ο Κάτοχοσ οφείλει να φυλάςςει τισ ωσ άνω αποδείξεισ προκειμζνου
να δφναται να τισ αντιπαραβάλλει με τισ αντίςτοιχεσ χρεϊςεισ που εμφανίηονται
ςτα Αντίγραφα Λογαριαςμϊν που του αποςτζλλονται βάςει του άρκρου 4.12
κατωτζρω.
4.8.5. Ο Κάτοχοσ παρζχει τθ ςυναίνεςι του για τθν βιντεοςκόπθςθ των ςυναλλαγϊν
του ςτα ΑΤΜ τθσ Τράπεηασ ι άλλων Τραπεηϊν, για λόγουσ αςφαλείασ.
4.8.6. Σε περίπτωςθ τεχνικισ βλάβθσ ι για λόγουσ αςφαλείασ/προςταςίασ των
ςυναλλαγϊν/πελατϊν, θ Τράπεηα δφναται να διακόπτει τθν λειτουργία των ΑΤΜ
τθσ, χωρίσ υποχρζωςθ ειδοποίθςθσ του Κατόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Τράπεηα
δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν ηθμία που ο Κάτοχοσ υποςτεί για τον ωσ άνω
λόγο.
4.8.7. O Κάτοχοσ δφναται να πραγματοποιεί αναλιψεισ και ςτο εξωτερικό μζςω των
ΑΤΜ με το ςιμα τθσ Κάρτασ
MasterCard (ι οποιοδιποτε άλλο ςιμα
εταιρείασ/οργανιςμοφ με τθν οποία θ Τράπεηα ςυμβάλλεται και αναγράφεται ςτο
ζμπροςκεν μζροσ τθσ Κάρτασ), μζςα ςτα κακοριηόμενα όρια όπωσ αναλυτικά
αναφζρονται ςτο άρκρο 4.7 ανωτζρω, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ
που ανακοινϊνονται κάκε φορά από τθν Τράπεηα και τισ τυχόν ςχετικζσ αποφάςεισ
των αρμοδίων Αρχϊν. Οι αναλιψεισ γίνονται μόνο από τον Βαςικό Λογαριαςμό του
Κατόχου.
4.8.8. Στθν περίπτωςθ ςυναλλαγισ ςε νόμιςμα διαφορετικό από το ευρϊ, θ
μετατροπι του νομίςματοσ για τθν χρζωςθ του λογαριαςμοφ πραγματοποιείται με
βάςθ τθν τιμι που κακορίηει ο Διεκνισ Οργανιςμόσ (MasterCard International ι
οποιαδιποτε άλλθ αντίςτοιχθ εταιρεία/οργανιςμόσ, υπεφκυνθ/οσ για τθν ζκδοςθ
τθσ Κάρτασ) κατά τθν θμζρα και ϊρα επεξεργαςίασ και εκκακάριςθσ τθσ
ςυναλλαγισ. Θ ωσ άνω ιςοτιμία μπορεί να διαφζρει από τθν ιςοτιμία που ίςχυε
κατά τθν θμζρα και ϊρα πραγματοποίθςθσ τθσ ςυναλλαγισ.
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4.8.9. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μετατροπισ των νομιςμάτων κακίςτανται
διακζςιμεσ από τθ ςχετικι ιςτοςελίδα του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ (MasterCard
International ι οποιαςδιποτε άλλθσ αντίςτοιχθσ εταιρείασ/οργανιςμοφ,
υπεφκυνθσ/ου για τθν ζκδοςθ τθσ Κάρτασ). Ραράλλθλα, ο Κάτοχοσ ενθμερϊνεται
ςχετικά με το αντίτιμο των ςυναλλαγϊν και το νόμιςμα με το οποίο αυτζσ
πραγματοποιικθκαν μζςω των Αντιγράφων Λογαριαςμϊν του άρκρου 4.12
κατωτζρω.
4.8.10. Οι ωσ άνω υπό 4.8.7 και 4.8.8 αναλιψεισ επιβαρφνονται με το εκάςτοτε ςε
ιςχφ κόςτοσ διατραπεηικισ ςυναλλαγισ. Τα ζξοδα και τυχόν άλλεσ επιβαρφνςεισ
παρατίκενται ςτο Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ, το οποίο είναι
αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμά τθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
4.9. Συναλλαγζσ με τθν Κάρτα: Κατακζςεισ
4.9.1. Ο Κάτοχοσ δφναται να πραγματοποιεί κατακζςεισ μετρθτϊν ςτα ΑΤΜ που
είναι εγκατεςτθμζνα ςτα Καταςτιματα τθσ Τράπεηασ (και όχι ςτα ΑΤΜ εκτόσ
Καταςτθμάτων), ςε οποιονδιποτε ςυνδεδεμζνο με τθν Κάρτα λογαριαςμό.
4.9.2. Θ κατάκεςθ γίνεται ςε χαρτονομίςματα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που
δίνονται ςτθν οκόνθ του ΑΤΜ, με τθ χριςθ ι μθ φακζλου. Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ
μετρθτϊν χωρίσ φάκελο (ςε ειδικά ΑΤΜ με τθν ςχετικι ζνδειξθ) θ καταμζτρθςθ
γίνεται αυτόματα, αυκθμερόν. Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ μετρθτϊν με φάκελο θ
καταμζτρθςθ γίνεται από τα αρμόδια άτομα τθσ Τράπεηασ είτε αυκθμερόν, εάν θ
κατάκεςθ ζγινε ςε εργάςιμθ θμζρα και ϊρα, είτε το αργότερο τθν επόμενθ
εργάςιμθ θμζρα, θ οποία λογίηεται και ωσ θμζρα κατάκεςθσ των χρθμάτων. Και ςτισ
δφο περιπτϊςεισ τα χριματα πιςτϊνονται ςτον λογαριαςμό του Κατόχου. Το ποςό
τθσ κατάκεςθσ είναι διακζςιμο και φζρει τόκο από τθν θμζρα που λογίηεται ωσ
θμζρα λιψθσ του ποςοφ από τθν Τράπεηα (καταμζτρθςθσ του ποςοφ και πίςτωςισ
του ςτον Ρελάτθ) κατά τα ανωτζρω. Εάν οι φάκελοι δεν ανοιχκοφν μζςα ςτα
χρονικά περικϊρια που αναφζρονται ανωτζρω για λόγουσ ανωτζρασ βίασ θ
Τράπεηα δεν κα φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν ηθμία του Κατόχου. Στθν περίπτωςθ
που το ποςό που πλθκτρολόγθςε ο Κάτοχοσ ςτο ΑΤΜ διαφζρει από το ποςό που
καταμετρικθκε ο λογαριαςμόσ πιςτϊνεται με το ποςό τθσ καταμζτρθςθσ και
ενθμερϊνεται αμζςωσ εγγράφωσ ο Κάτοχοσ. Θ Τράπεηα λαμβάνει όλα τα
απαραίτθτα μζτρα που κατά τθν κρίςθ τθσ απαιτοφνται για τθν αςφάλεια των
κατακζςεων μζςω ΑΤΜ και δεν φζρει καμία ευκφνθ ςτθν περίπτωςθ που μζςα
ςτουσ φακζλουσ ζχουν ςυμπεριλθφκεί άλλα αντικείμενα και/ι κζρματα, εκτόσ από
χαρτονομίςματα και/ι ςτθν περίπτωςθ που δεν χρθςιμοποιθκοφν οι ειδικοί
φάκελοι τθσ Τράπεηασ και/ι αν οι φάκελοι δεν ςφραγιςκοφν κατάλλθλα από τον
Κάτοχο.
4.9.3. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο άρκρα 4.8.4 – 4.8.6
ανωτζρω.
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4.10. Λοιπζσ Συναλλαγζσ
H Κάρτα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με τον PIN και για άλλεσ
τραπεηικζσ εργαςίεσ ςτα ΑΤΜ τθσ Τράπεηασ (ι και άλλων τραπεηϊν), ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ που παρζχονται από τθν Τράπεηα και εμφανίηονται ςτισ οκόνεσ των ΑΤΜ
(πχ. ερϊτθςθ υπολοίπου, μεταφορά ποςϊν μεταξφ ςυνδεδεμζνων λογαριαςμϊν,
διενζργεια πλθρωμϊν προσ τθν Τράπεηα ι τρίτουσ, πχ. πάγιεσ εντολζσ κλπ). Θ
Τράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να ειςάγει τθ δυνατότθτα χριςθσ τθσ Κάρτασ και για
άλλεσ υπθρεςίεσ, όπωσ e-banking και phone-banking και/ι να ειςάγει τθ
δυνατότθτα χριςθσ και άλλων δικτφων τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν, όπωσ δίκτυα
Μθχανθμάτων Αυτόματθσ Ρλθρωμισ. Στισ ωσ άνω περιπτϊςεισ ο Κάτοχοσ κα
ενθμερϊνεται από τθν Τράπεηα με κάκε πρόςφορο μζςο.
4.11. Συναλλαγζσ ςε επιχειριςεισ
4.11.1. Ο Κάτοχοσ δφναται να πραγματοποιεί ςυναλλαγζσ με τθν Κάρτα μζςω των
ςυςκευϊν EFT/POS ςτα φυςικά ςθμεία πϊλθςθσ που ζχουν αναρτθμζνο το ςιμα
τθσ Κάρτασ και τθ δζχονται ωσ μζςο πλθρωμισ, είτε ςτθν Ελλάδα, είτε ςτο
εξωτερικό.
4.11.2. Θ ςυναλλαγι πραγματοποιείται με τθν πλθκτρολόγθςθ του PIN ςτισ EFT/POS
ι τθν υπογραφι τθσ απόδειξθσ που εκδίδεται από το μθχάνθμα EFT/POS, που
ιςοδυναμοφν με ανζκκλθτθ εντολι προσ τθν Τράπεηα να καταβάλει για λογαριαςμό
του Κατόχου το αντίτιμο τθσ ςυναλλαγισ και να χρεϊςει τον λογαριαςμό του με το
αντίςτοιχο ποςό κακϊσ και με κάκε δαπάνθ που απορρζει από τθ χριςθ τθσ
Κάρτασ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ φπαρξθ επαρκοφσ διακζςιμου
υπολοίπου ςτον λογαριαςμό, τουλάχιςτον ίςου με το ποςό τθσ ςυναλλαγισ.
Αμζςωσ μετά τθ ςυναλλαγι εκδίδεται γραπτι απόδειξθ από τισ EFP/POS που
επιβεβαιϊνει τθν εντολι του Κατόχου με τθ χριςθ τθσ Κάρτασ. Ο Κάτοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να αποδεικνφει τθν ταυτότθτά του με οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο,
όταν αυτό του ηθτθκεί.
4.11.3. Ραράλλθλα ο Κάτοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιεί τθν Κάρτα ωσ μζςο πλθρωμισ
για ςυναλλαγζσ εξ’ αποςτάςεωσ, όπου δζχονται τθ ςυγκεκριμζνθ Κάρτα ωσ μζςο
πλθρωμισ, προβαίνοντασ ςε θλεκτρονικι, τθλεφωνικι ι ταχυδρομικι παραγγελία,
ςτθν Ελλάδα, ςτο εξωτερικό και/ι μζςω διαδικτφου. Ο Κάτοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ
να τθρεί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ για τισ ςυναλλαγζσ εξ’ αποςτάςεωσ, που κα του
γνωςτοποιεί θ Τράπεηα (με επιςτολι και/ι με τουσ Λογαριαςμοφσ και/ι με
ανάρτθςθ ςτο Κατάςτθμα και/ι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ) ι κα ανακοινϊνονται από τισ
επιχειριςεισ ςτον δικό τουσ διαδικτυακό χϊρο.
4.11.4. Θ χρζωςθ του λογαριαςμοφ του Κατόχου γίνεται τθν θμερομθνία
εκκακάριςθσ τθσ ςυναλλαγισ, θ οποία μπορεί και να μθν ςυμπίπτει με τθν
θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ ςυναλλαγισ.
4.11.5. Σε περίπτωςθ ςυναλλαγισ ςε ςυνάλλαγμα ιςχφουν όςα αναλυτικά ορίηονται
ςτα άρκρα 4.8.8-4.8.10 ανωτζρω.
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4.11.6. Θ Τράπεηα δεν ςυνδζεται ςυμβατικά με τισ επιχειριςεισ για τουσ ςκοποφσ
τθσ παροφςασ και ςε καμία περίπτωςθ δεν ευκφνεται ςε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ
ι πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων από μζρουσ των επιχειριςεων και/ι
για τυχόν ηθμία που ο Κάτοχοσ μπορεί να υποςτεί ςυμβατικά και/ι εξωςυμβατικά,
εκτόσ αν ο νόμοσ και/ι θ ςφμβαςθ πλαίςιο για τισ Υπθρεςίεσ Ρλθρωμισ ορίηουν
διαφορετικά.
4.11.7. Θ Τράπεηα δφναται να εφαρμόςει προςφορζσ και/ι ευνοϊκότερουσ όρουσ
χριςθσ τθσ Κάρτασ και/ι πρόςκετεσ δυνατότθτεσ (και να τροποποιιςει και/ι
καταργιςει αυτζσ) κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ ενθμερϊνοντασ ςχετικά τον Κάτοχο
με κάκε πρόςφορο μζςο, τθρϊντασ τισ προκεςμίεσ που προβλζπονται ςτθ ςχετικι
νομοκεςία.
4.12. Ενθμζρωςθ Κατόχων
O Κάτοχοσ ενθμερϊνεται για τισ ςυναλλαγζσ ςτουσ κατακετικοφσ λογαριαςμοφσ του
μζςω τθσ Κάρτασ του, όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία (όπωσ ιςχφει ςιμερα)
και ςφμφωνα με τα περί περιοδικισ ενθμζρωςθσ αναφερόμενα ςτο άρκρο 7.2 των
Γενικϊν Πρων Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν (Σφμβαςθσ).
4.13. Ετιςια Συνδρομι-Επιβαρφνςεισ
4.13.1. Θ Τράπεηα δφναται να επιβάλλει ςυνδρομι για τθ χριςθ τθσ Κάρτασ, αφοφ
προθγουμζνωσ ενθμερϊςει εγγράφωσ τον Κάτοχο εντόσ ευλόγου χρονικοφ
διαςτιματοσ. Το φψοσ τθσ ωσ άνω ςυνδρομισ κακορίηεται από τθν Τράπεηα και
δφναται να αναπροςαρμόηεται με ςχετικι ενθμζρωςθ του Κατόχου, με κάκε
πρόςφορο μζςο πχ. μζςω αντιγράφου του Λογαριαςμοφ και/ι μζςω
εξατομικευμζνθσ ενθμζρωςθσ και/ι μζςω του Καταςτιματοσ τθσ Τράπεηασ και/ι
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ και/ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο επιλζξει ςτο μζλλον θ
Τράπεηα και εντόσ τθσ προκεςμίασ που αναφζρεται κατωτζρω υπό άρκρο 4.14.
4.13.2. Ο Κάτοχοσ επιβαρφνεται επιπλζον με ζξοδα, αμοιβζσ, φόρουσ, τζλθ που
αφοροφν τθ χριςθ τθσ Κάρτασ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ ςε όλεσ ι οριςμζνεσ από τισ
ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται με τθ χριςθ τθσ Κάρτασ, τα οποία παρατίκενται ςτο
Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ που είναι αναρτθμζνο ςτο
Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ. Θ Τράπεηα,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, διατθρεί το δικαίωμα να
τροποποιιςει μονομερϊσ τισ ωσ άνω επιβαρφνςεισ, ενθμερϊνοντασ ςχετικά τον
Κάτοχο με κάκε πρόςφορο μζςο κατά τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4.14
κατωτζρω.
4.13.3. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ επί των ωσ άνω μεταβολϊν, ο Κάτοχοσ δφναται να
καταγγείλει τθν παροφςα ςφμφωνα με τα οριηόμενα κατωτζρω υπό άρκρο 4.15.
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4.14. Τροποποίθςθ όρων τθσ Σφμβαςθσ Χρεωςτικισ Κάρτασ
Λαμβανομζνου υπ’ όψθ ότι θ παροφςα ςφμβαςθ χρεωςτικισ κάρτασ είναι αόριςτθσ
διάρκειασ, θ Τράπεηα ζχει το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ όρουσ τθσ ςφμφωνα
με όςα αναλυτικά αναφζρονται ςτο άρκρο 7.4 των Γενικϊν Πρων Τραπεηικϊν
Συναλλαγϊν (Σφμβαςθ).
4.15. Καταγγελία Σφμβαςθσ Χρεωςτικισ Κάρτασ –Ακφρωςθ Κάρτασ
4.15.1. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρεωςτικισ κάρτασ είναι αορίςτου διάρκειασ.
4.15.2. Ο Κάτοχοσ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα, οποτεδιποτε, με
ζγγραφο προσ τθν Τράπεηα, επιςτρζφοντασ παράλλθλα τθν Κάρτα διαγωνίωσ
τεμαχιςμζνθ ςε οποιοδιποτε κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ.
4.15.3. Εκτόσ αν άλλωσ ειδικότερα προβλζπεται ςτθν παροφςα, θ Τράπεηα
δικαιοφται να καταγγείλει οποτεδιποτε τθν παροφςα ςφμβαςθ χρεωςτικισ κάρτασ,
με ζγγραφθ ειδοποίθςθ, θ οποία επιφζρει αποτελζςματα μετά τθν παρζλευςθ δφο
(2) μθνϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον Κάτοχο.
4.15.4. Θ Τράπεηα ζχει το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ χρεωςτικισ κάρτασ
για ςπουδαίο λόγο, οποιαδιποτε ςτιγμι, με ταυτόχρονθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του
Κατόχου. Τα κατωτζρω ςυνιςτοφν ενδεικτικά, και όχι περιοριςτικά, ςπουδαίο λόγο
για τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ χρεωςτικισ κάρτασ:
•
Θ παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χρεωςτικισ
κάρτασ, που ςυνομολογοφνται όλοι ωσ ουςιϊδεισ.
•
Κλείςιμο του Βαςικοφ ι των λοιπϊν κατακετικϊν Λογαριαςμϊν του άρκρου
4.7 ανωτζρω, για οποιονδιποτε λόγο
•
Εάν ζχουν μεταβλθκεί οι προχποκζςεισ τθσ αρχικισ ζγκριςθσ για τθ
χοριγθςθ τθσ Κάρτασ, πχ. αν διαπιςτωκεί ότι οποιαδιποτε ςτοιχεία ι
διλωςθ/εγγφθςθ του Κατόχου ςχετικά με τα ςτοιχεία ταυτότθτάσ/ταυτοποίθςισ
του και/ι τθν οικονομικι κατάςταςι του και/ι τθν δικαιοπρακτικι ικανότθτά του
μεταβλικθκαν ι απεκρφβθςαν ι είναι ι κατζςτθςαν αναλθκι ι ανακριβι με
οποιονδιποτε τρόπο
•
Εάν ςθμειϊκθκαν περιςτατικά κακόβουλθσ χριςθσ τθσ Κάρτασ, όπωσ
ενδεικτικά αν ζχει διαπραχκεί ι αν υπάρχουν υπόνοιεσ για φποπτθ ςυναλλαγι
και/ι απάτθ ςχετικά με λογαριαςμό του Κατόχου ι ςυναλλαγι του.
•
Εάν ο Κάτοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται με τθν κείμενθ νομοκεςία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των Ρράξεων και Αποφάςεων τθσ Εποπτικισ Αρχισ ςχετικά
με τθν χριςθ τθσ Κάρτασ και των λογαριαςμϊν του
•
Ραρατεταμζνθ αδράνεια τθσ Κάρτασ
•
Λόγοι αςφαλείασ/προςταςίασ των ςυναλλαγϊν
4.15.5. Τυχόν καταγγελία των Γενικϊν Πρων Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν επιφζρει
αυτοδικαίωσ τθ λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
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4.15.6. Θ καταγγελία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χρεωςτικισ κάρτασ ςυνεπάγεται
αυτοδίκαια τθ μθ χριςθ τθσ Κάρτασ από τον Κάτοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να
απζχει από οποιαδιποτε χριςθ τθσ και επιςτρζψει αυτιν διαγωνίωσ τεμαχιςμζνθ
ςτθν Τράπεηα. Τυχόν χριςθ τθσ Κάρτασ μετά τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ διϊκεται
ποινικά. Μζχρι τθν παράδοςθ τθσ Κάρτασ ςτθν Τράπεηα ο Κάτοχοσ διατθρεί πλιρθ
ευκφνθ για τισ ςυναλλαγζσ με αυτι.
4.16. Αναςτολι ιςχφοσ τθσ Κάρτασ
4.16.1. Θ Τράπεηα δικαιοφται οποιαδιποτε ςτιγμι, προκειμζνου να περιορίςει τον
αναλαμβανόμενο από αυτιν κίνδυνο, να αναςτείλει τθν ιςχφ τθσ Κάρτασ για λόγουσ
αςφαλείασ/ προςταςίασ των ςυναλλαγϊν και/ι ςε περίπτωςθ ευλόγων υπονοιϊν
για μθ νόμιμθ/μθ εγκεκριμζνθ χριςθ τθσ Κάρτασ και/ι για άλλο ςπουδαίο λόγο.
Ενδεικτικά, δφναται να αναςταλεί θ ιςχφσ τθσ κάρτασ όταν εκκρεμοφν εντολζσ
Δζςμευςθσ ι εντολζσ Κατάςχεςθσ από Δθμόςιουσ Φορείσ ι Τρίτουσ.
4.16.2. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Τράπεηα οφείλει να ειδοποιιςει άμεςα τον Κάτοχο.
Στθν περίπτωςθ που κατά τθν κείμενθ νομοκεςία και/ι για λόγουσ αςφαλείασ θ
ειδοποίθςθ δεν μπορεί να δοκεί πριν τθν αναςτολι ιςχφοσ τθσ Κάρτασ, θ Τράπεηα
δφναται να ενθμερϊςει τον Κάτοχο εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν
τζλεςθ τθσ αναςτολισ.
4.16.3. Τυχόν πάγιεσ εντολζσ του Κατόχου προσ τθν Τράπεηα δεν κα ιςχφουν ςε
περίπτωςθ αναςτολισ ιςχφοσ τθσ Κάρτασ.
4.16.4. θτά ςυμφωνείται ότι ο Κάτοχοσ δεν ζχει καμία αξίωςθ αποηθμίωςθσ ςε
περίπτωςθ ηθμίασ του από τθν αναςτολι ιςχφοσ τθσ Κάρτασ.
4.16.5. Θ Τράπεηα αίρει τθν αναςτολι τθσ χριςεωσ τθσ Κάρτασ (ι αν ζχει διακοπεί θ
χριςθ τθσ εκδίδει νζα) όταν παφουν να υφίςτανται οι λόγοι αναςτολισ/διακοπισ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο Κάτοχοσ είναι ςυνεπισ με τισ υποχρεϊςεισ του ζναντι
τθσ Τράπεηασ.
4.16.6. Για λόγουσ αςφαλείασ ο Κάτοχοσ, με ζγγραφθ αίτθςι του, μπορεί να ηθτιςει
από τθν Τράπεηα, με ςχετικι χρζωςθ και εφόςον θ Τράπεηα παρζχει τθν υπθρεςία,
να τον ειδοποιεί τθλεφωνικά ι με θλεκτρονικό μινυμα ςτο κινθτό (sms) ςε
περίπτωςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ Τράπεηασ πραγματοποιθκοφν ςυναλλαγζσ που
ςυνιςτοφν αςυνικθ χριςθ τθσ Κάρτασ (πχ. αναλιψεισ ποςοφ μεγαλφτερου από
αυτό που διενεργεί ςυνικωσ ο Κάτοχοσ). Το κόςτοσ γνωςτοποιείται ςτον Κάτοχο
μζςω του Τιμολογίου Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ, το οποίο είναι
αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμά τθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. Ο Κάτοχοσ αναγνωρίηει ότι
θ Τράπεηα μπορεί να επικοινωνιςει οποιαδιποτε ςτιγμι μαηί του για τθν
επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων του και τθσ ςυναλλαγισ που ζλαβε χϊρα και παρζχει τθ
ςυναίνεςι του για τθ μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςχετικισ ςυνομιλίασ.
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4.17. Επικοινωνία
Κάκε ζγγραφθ ειδοποίθςθ, γνωςτοποίθςθ βάςει τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα
απευκφνεται προσ τθν Τράπεηα και/ι τον Κάτοχο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 7.1. των Γενικϊν Πρων Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν (Σφμβαςθ).

5. ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΡΛΘΩΜΩΝ
Α. ΡΟΟΙΜΙΟ
5.1. Προι Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν
5.1.1. Οι παρόντεσ Προι (ςτο εξισ: «οι Προι») διζπουν τθν παροχι υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν από τθν Τράπεηα, ωσ Φορζα Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν ςε κάκε
ςυναλλαςςόμενο, ο οποίοσ εκτελεί μεμονωμζνεσ ι/και διαδοχικζσ ςυναλλαγζσ
πλθρωμισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςε ευρϊ ι ςε νόμιςμα κράτουσ μζλουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που δεν ζχει υιοκετιςει το ευρϊ.
5.1.2. Οι Προι ςυμφωνοφνται εισ εφαρμογι του Ν. 3862/2010 με τον τίτλο
«Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ Οδθγίεσ 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και
2010/16/ΕΕ που αφοροφν υπθρεςίεσ πλθρωμϊν ςτθν εςωτερικι αγορά, προλθπτικι
αξιολόγθςθ προτάςεων απόκτθςθσ ςυμμετοχισ ςε επιχειριςεισ του
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και άλλεσ διατάξεισ».
5.1.3. Οι Προι ςυμπλθρϊνουν τουσ Προυσ Κατακζςεων ανωτζρω, ωσ δε ειδικότεροι
των τελευταίων υπεριςχφουν ςε περίπτωςθ διαφοράσ.
5.1.4. Οι παρόντεσ Προι είναι διατυπωμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και το κείμενό
τουσ είναι το μόνο δεςμευτικό. Κάκε ξενόγλωςςθ μετάφραςι τουσ δίνεται για
διευκόλυνςθ του Ρελάτθ και μόνο. Σε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ ξενόγλωςςου
και ελλθνικοφ κειμζνου, υπεριςχφει το ελλθνικό.
Β. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΟΣ
5.2. Οριςμοί
Οι όροι που αναφζρονται παρακάτω ζχουν τθν ζννοια, που τουσ αποδίδεται ςτο
παρόν άρκρο και θ ζννοια αυτι ιςχφει τόςο για τον ενικό όςο και τον πλθκυντικό
αρικμό του όρου.
5.2.1. «Λογαριαςμόσ Ρλθρωμϊν» ι «Λογαριαςμόσ»: ο λογαριαςμόσ που τθρείται
ςτθν Τράπεηα, ςτο όνομα ενόσ ι περιςςοτζρων Ρελατϊν, χρθςιμοποιείται για τθ
διενζργεια πράξεων πλθρωμισ, κατά τθν ζννοια του όρου 5.2.2 του παρόντοσ
άρκρου και εντάςςεται ςε μία εκ των κάτωκι κατθγοριϊν:
 Λογαριαςμόσ Ταμιευτθρίου
 Λογαριαςμόσ Πψεωσ
 Λογαριαςμόσ Διαχείριςθσ
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Ενδεικτικά, δεν υπάγονται ςτον Λογαριαςμό Ρλθρωμϊν ο δανειακόσ λογαριαςμόσ
και ο αλλθλόχρεοσ λογαριαςμόσ.
5.2.2. «Ρράξθ Ρλθρωμισ»: κάκε ςυναλλαγι, θ οποία ενεργοποιείται από τον
Ρελάτθ (είτε από τον Ρλθρωτι είτε από τον Δικαιοφχο) και ςυνίςταται ςτθν
κατάκεςθ, μεταφορά ι ανάλθψθ χρθματικϊν ποςϊν, ανεξάρτθτα από τθν
υποκείμενθ ενοχικι ςχζςθ μεταξφ Ρλθρωτι και Δικαιοφχου.
5.2.3. «Ρλθρωτισ»: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο διακζτει Λογαριαςμό
και επιτρζπει εντολζσ πλθρωμισ από τον Λογαριαςμό ι αν δεν υπάρχει
Λογαριαςμόσ, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που δίδει εντολι πλθρωμισ.
5.2.4. «Δικαιοφχοσ»: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που είναι ο τελικόσ αποδζκτθσ
των χρθματικϊν ποςϊν, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ.
5.2.5. «Ρελάτθσ»: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που χρθςιμοποιεί μία Υπθρεςία
Ρλθρωμισ, κατά τθν ζννοια του όρου 5.2.9 του παρόντοσ άρκρου, υπό τθν ιδιότθτα
του Ρλθρωτι ι υπό τθν ιδιότθτα του Δικαιοφχου.
5.2.6. «Ράροχοσ Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν»: είτε θ τράπεηα του Ρλθρωτι είτε θ
τράπεηα του Δικαιοφχου.
5.2.7. «Χρθματικά Ροςά»: τα τραπεηογραμμάτια και τα κζρματα, το λογιςτικό
χριμα και το θλεκτρονικό χριμα
5.2.8. «Καταναλωτισ»: το φυςικό πρόςωπο το οποίο δεν ενεργεί υπό
επαγγελματικι ιδιότθτα, όταν χρθςιμοποιεί μία υπθρεςία πλθρωμισ.
5.2.9. «Υπθρεςίεσ Ρλθρωμϊν»: οι ακόλουκεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, οι
οποίεσ παρζχονται από τθν Τράπεηα:
(α) Υπθρεςίεσ που επιτρζπουν τθν κατάκεςθ/ανάλθψθ μετρθτϊν ςε Λογαριαςμό
Ρλθρωμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων που
απαιτοφνται για τθν τιρθςθ Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν.
(β) Θ μεταφορά κεφαλαίων ςε Λογαριαςμό Ρλθρωμϊν, τον οποίο ζχει ανοίξει ο
Ρελάτθσ ςτθν Τράπεηα ι ςε άλλθ τράπεηα και ςυγκεκριμζνα θ εκτζλεςθ
Μεταφορϊν Ρίςτωςθσ κατά τθν ζννοια του όρου 5.2.12 του παρόντοσ
άρκρου.
(γ) Τα ειςερχόμενα και εξερχόμενα εγχϊρια/διαςυνοριακά εμβάςματα, κατά τθν
ζννοια του όρου 5.2.10 του παρόντοσ άρκρου.
Οι παρόντεσ όροι δεν τυγχάνουν εφαρμογισ ςτισ Ρράξεισ Ρλθρωμϊν που
εξαιροφνται του πεδίου εφαρμογισ του Νόμου 3862/2010, όπωσ ενδεικτικά των
κάτωκι:
 Ρράξεισ Ρλθρωμισ που βαςίηονται ςε επιταγζσ, ςυναλλαγματικζσ ι
γραμμάτια
 Ρράξεισ Ρλθρωμισ που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο ςυςτιματοσ
πλθρωμϊν ι διακανονιςμοφ αξιόγραφων μεταξφ διακανονιςτϊν, κεντρικϊν
αντιςυμβαλλομζνων, ςυμψθφιςτικϊν γραφείων ι/και κεντρικϊν τραπεηϊν
και άλλων ςυμμετεχόντων ςτο ςφςτθμα και παρόχων υπθρεςιϊν πλθρωμϊν
 Ρράξεισ Ρλθρωμισ που αφοροφν τθν εξυπθρζτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων
αποτελουμζνων από τίτλουσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ πλθρωμισ μεριςμάτων,
ειςοδιματοσ ι άλλων διανεμομζνων ποςϊν, ι τθσ εξαγοράσ ι πϊλθςθσ που
διενεργοφνται από τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο ι από εταιρεία παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, τράπεηα,
ςυνεργατικό πιςτωτικό ίδρυμα, εταιρεία διαχείριςθσ, οργανιςμοφ ςυλλογικισ
επζνδυςθσ ςε κινθτζσ αξίεσ, ι επιχείρθςθ διαχείριςθσ που παρζχει υπθρεςίεσ
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επενδφςεων και κάκε άλλθ οντότθτα που επιτρζπεται να φυλάςςει
χρθματοοικονομικά μζςα.
5.2.10. «Υπθρεςία Εμβαςμάτων»: θ Υπθρεςία Ρλθρωμϊν ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ
λαμβάνεται χρθματικό ποςό από τον Ρλθρωτι, χωρίσ να δθμιουργείται
Λογαριαςμόσ Ρλθρωμϊν ςτο όνομα του Ρλθρωτι ι του Δικαιοφχου, με μοναδικό
ςκοπό τθ μεταφορά αντίςτοιχου ποςοφ ςε Δικαιοφχο ι ςτθν τράπεηα που ενεργεί
για λογαριαςμό του Δικαιοφχου ι/και κατά τθν οποία αυτά τα χρθματικά ποςά
λαμβάνονται για λογαριαςμό του Δικαιοφχου και τίκενται ςτθ διάκεςι του.
5.2.11. «Ράγια Εντολι»: θ εντολι που δίνει ο Ρελάτθσ ςτθν τράπεηά του για τθν
περιοδικι μεταφορά ποςοφ ςε λογαριαςμό ιδίου ι τρίτου.
5.2.12. «Μεταφορά Ρίςτωςθσ»: θ Υπθρεςία Ρλθρωμϊν, θ οποία ενεργοποιείται
από τον Ρλθρωτι μζςω χρζωςθσ του Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν του, με ςκοπό να
τεκοφν χρθματικά ποςά ςε Λογαριαςμό Ρλθρωμϊν του Δικαιοφχου.
5.2.13. «Εντολι Ρλθρωμισ»: Κάκε οδθγία που δίδεται από τον Ρλθρωτι ι το
Δικαιοφχο προσ τθν τράπεηά του για τθν εκτζλεςθ Ρράξθσ Ρλθρωμισ.
5.2.14. «Οριακό Χρονικό Σθμείο Λιψθσ Εντολισ Ρλθρωμισ» (cut – off time):
νοείται το ανϊτατο χρονικό ςθμείο κατά το οποίο θ Τράπεηα, ενεργϊντασ ωσ
τράπεηα Ρλθρωτι ι ωσ τράπεηα Δικαιοφχου ζχει ορίςει για τθν παραλαβι Εντολισ
Ρλθρωμισ.
5.2.15. «Θμερομθνία Αξίασ Τοκοφορίασ»: το χρονικό ςθμείο αναφοράσ που ορίηει
θ Τράπεηα, για τθν ζναρξθ υπολογιςμοφ των τόκων επί των Χρθματικϊν Ροςϊν με
τα οποία χρεϊνεται ι πιςτϊνεται ζνασ Λογαριαςμόσ Ρλθρωμϊν.
5.2.16. «Θμερομθνία Αξίασ Διακεςιμότθτασ»: θ θμερομθνία κατά τθν οποία το
ποςό που κατατίκεται ςτον Λογαριαςμό Ρλθρωμϊν τίκεται ςτθν διάκεςθ του
Δικαιοφχου του Λογαριαςμοφ.
5.2.17. «Συναλλαγματικι Ιςοτιμία Αναφοράσ»: θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που
χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ υπολογιςμοφ για τθν ανταλλαγι νομιςμάτων και θ οποία
κακίςταται διακζςιμθ από τθν Τράπεηα ςτον Ρελάτθ μζςω του Καταςτιματόσ τθσ,
όπου είναι αναρτθμζνο το Δελτίο Τιμϊν και προζρχεται από πθγι διακζςιμθ ςτο
κοινό.
5.2.18. «Επιτόκιο Αναφοράσ»: το επιτόκιο που χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ
υπολογιςμοφ των τόκων και το οποίο προζρχεται από πθγι διακζςιμθ ςτο κοινό, θ
οποία μπορεί να επαλθκευκεί από αμφότερα τα μζρθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
5.2.19. «Αποκλειςτικό Μζςο Ταυτοποίθςθσ»: ζνασ ςυνδυαςμόσ γραμμάτων,
αρικμϊν ι ςυμβόλων, ο οποίοσ δίδεται από τθν Τράπεηα ςτον Ρελάτθ και τον οποίο
ο Ρελάτθσ πρζπει να διαβιβάηει για τθ βζβαιθ ταυτοποίθςθ του άλλου Ρελάτθ ι/και
του Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν του για μία πράξθ πλθρωμισ.
5.2.20. «Μζςο πλθρωμϊν»: κάκε εξατομικευμζνοσ μθχανιςμόσ ι/και ςφνολο
διαδικαςιϊν που ζχει ςυμφωνθκεί μεταξφ Ρελάτθ και Τράπεηασ και
χρθςιμοποιείται από τον Ρελάτθ για τθν ενεργοποίθςθ Εντολισ Ρλθρωμισ.
5.2.21. «Εξακρίβωςθ τθσ γνθςιότθτασ»: θ διαδικαςία που επιτρζπει ςτθν Τράπεηα
να επαλθκεφει τθ χριςθ ςυγκεκριμζνου Μζςου Ρλθρωμϊν, περιλαμβανομζνων και
των εξατομικευμζνων ςτοιχείων αςφαλείασ του.
5.2.22.
«Κανάλι
Εκτζλεςθσ
Εντολϊν
Ρλθρωμϊν»:
Νοείται
κάκε
διαδικαςία/τρόποσ/μζκοδοσ που προςφζρεται από τθν Τράπεηα και επιλζγεται από
τον Ρελάτθ για τθν εκτζλεςθ των Εντολϊν Ρλθρωμισ του.
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5.2.23. «Μζςο επικοινωνίασ εξ αποςτάςεωσ»: κάκε μζςο που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τθν κατάρτιςθ μιασ ςφμβαςθσ πλαιςίου, χωρίσ τθν ταυτόχρονθ
φυςικι παρουςία τθσ Τράπεηασ και του Ρελάτθ (πχ τθλζφωνο, φαξ κλπ)
5.2.24. «Εργάςιμθ Θμζρα»: θ θμζρα κατά τθν οποία θ τράπεηα του Ρλθρωτι ι του
Δικαιοφχου που εμπλζκεται ςτθν εκτζλεςθ Ρράξθσ Ρλθρωμισ λειτουργεί, ϊςτε να
είναι δυνατι θ εκτζλεςθ τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ.
5.2.25. «Νόμιςμα»: το Ευρϊ ι το νόμιςμα κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
που δεν ζχει υιοκετιςει το Ευρϊ.
5.2.26. «Ρεδίο Εφαρμογισ»: οι παρόντεσ Προι εφαρμόηονται μόνον εφόςον τόςο θ
τράπεηα του Ρλθρωτι όςο και θ τράπεηα του Δικαιοφχου ι θ μοναδικι τράπεηα για
τθ ςυναλλαγι πλθρωμισ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
5.2.27. «Κράτοσ μζλοσ καταγωγισ»:
(α) το κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνθ θ καταςτατικι ζδρα
τθσ Τράπεηασ, ι
(β) αν, βάςει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, θ Τράπεηα δε διακζτει καταςτατικι ζδρα,
το κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο βρίςκονται τα γραφεία τθσ.
5.2.28. «Κράτοσ μζλοσ υποδοχισ»: το κράτοσ μζλοσ (πλθν του κράτουσ μζλουσ
καταγωγισ) ςτο οποίο θ Τράπεηα διακζτει αντιπρόςωπο ι υποκατάςτθμα ι παρζχει
Υπθρεςίεσ Ρλθρωμϊν.
5.3. Χρεϊςεισ Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν
5.3.1. Θ Τράπεηα δεν χρεϊνει τον Ρελάτθ για τθν παροχι τθσ προβλεπόμενθσ από
τον Ν. 3862/2010 πλθροφόρθςθσ, που του παρζχει πριν και μετά τθν παροχι τθσ
Υπθρεςίασ Ρλθρωμϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 5.7. κατωτζρω.
5.3.2. Θ Τράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλει χρεϊςεισ εφλογεσ και ανάλογεσ
με το πραγματικό κόςτοσ, ςτο οποίο υποβάλλεται θ Τράπεηα, ςε περίπτωςθ
παροχισ πρόςκετων πλθροφοριϊν ι παροχισ πλθροφοριϊν ςε ςυχνότερθ βάςθ ι
διαβίβαςθσ πλθροφοριϊν με μζςα διαφορετικά από τα αναφερόμενα ςτουσ
παρόντεσ Προυσ, κατόπιν αιτιματοσ του Ρελάτθ, οπότε οι χρεϊςεισ
γνωςτοποιοφνται ςτον Ρελάτθ μζςω του Τιμολογίου Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ
Τράπεηασ, το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμά τθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ,
που αναγράφεται ςτο Ρροοίμιο τθσ παροφςασ.
5.3.3. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που:
(i) θ Τράπεηα αρνείται αιτιολογθμζνα να παράςχει τθν Υπθρεςία Ρλθρωμϊν,
ςφμφωνα με τον όρο 5.9
(ii) ο Ρελάτθσ ανακαλεί τθν Εντολι Ρλθρωμισ προσ τθν Τράπεηα μετά τα χρονικά
όρια που ζχουν ςυμφωνθκεί, ςφμφωνα με τον όρο 5.10 και
(iii) ο Ρελάτθσ χρθςιμοποιεί εςφαλμζνο Μζςο Ταυτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τον
όρο 5.11,
θ Τράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλλει χρεϊςεισ ςτον Ρελάτθ, οι οποίεσ του
γνωςτοποιοφνται μζςω του Τιμολογίου Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ, το
οποίο είναι αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμά τθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
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5.3.4. Κάκε τροποποίθςθ των τυχόν χρεϊςεων γνωςτοποιείται ςτον Ρελάτθ μζςω
του Τιμολογίου Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ και εντόσ τθσ προκεςμίασ που
ορίηεται ςτο άρκρο 7.4. τθσ παροφςασ.
5.4. Επιτόκιο – Επιτόκιο αναφοράσ - Συναλλαγματικι ιςοτιμία
5.4.1. Το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο του Λογαριαςμοφ γνωςτοποιείται ςτον Ρελάτθ
μζςω του Ρίνακα Επιτοκίων, ο οποίοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτο Κατάςτθμα τθσ
Τράπεηασ ι / και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
5.4.2. Κάκε τροποποίθςθ του επιτοκίου του Λογαριαςμοφ, γνωςτοποιείται ςτον
Ρελάτθ ι/και μζςω του αντιγράφου του Λογαριαςμοφ, ι/και μζςω
εξατομικευμζνθσ ενθμζρωςθσ, ι/και μζςω του Καταςτιματοσ τθσ Τράπεηασ ι/και
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο επιλζξει ςτο μζλλον θ
Τράπεηα και εντόσ τθσ προκεςμίασ του όρου 7.4. τθσ παροφςασ.
5.4.3. Εφ’ όςον ςυντρζχει περίπτωςθ εφαρμογισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ κατά
τθν παροχι των Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν, ο Ρελάτθσ λαμβάνει γνϊςθ αυτισ, από το
αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ Δελτίο Τιμϊν κακϊσ και με οποιοδιποτε
άλλο πρόςφορο τρόπο (π.χ. είτε από τθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, είτε από τθν
ιςτοςελίδα των οικονομικϊν εφθμερίδων).
5.4.4. Κάκε τροποποίθςθ επιτοκίων ι ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν που είναι
ευνοϊκότερθ για τον Ρελάτθ επζρχεται χωρίσ τθν γνωςτοποίθςθ του άρκρου 5.4.2
5.4.5. Σε περίπτωςθ που εφαρμόηεται και ςυμφωνείται Επιτόκιο Αναφοράσ ι
Συναλλαγματικι Ιςοτιμία Αναφοράσ τότε θ μεταβολι του επιτοκίου ι τθσ
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ (αντιςτοίχωσ) εφαρμόηεται αμζςωσ, χωρίσ προθγοφμενθ
ειδοποίθςθ του Ρελάτθ.
5.4.6. Με τθν επιφφλαξθ διαφορετικισ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του
Ρελάτθ, ςε περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ Ρράξθσ Ρλθρωμισ απαιτεί μετατροπι
νομίςματοσ, αυτι θ μετατροπι γίνεται με τιμι (ςυναλλαγματικι ιςοτιμία) τθν
τρζχουςα τιμι πϊλθςθσ (selling rate) ι, ανάλογα, αγοράσ (buying rate) τθσ
Τράπεηασ θ οποία ιςχφει τθν θμζρα εκτζλεςθσ τθσ Εντολισ Ρλθρωμισ από τθν
Τράπεηα, για δε τον υπολογιςμό τθσ τιμισ χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ υπολογιςμοφ θ
Συναλλαγματικι Ιςοτιμία Αναφοράσ τθσ θμερομθνίασ εκτζλεςθσ τθσ Εντολισ
Ρλθρωμισ.
5.5. Νόμιςμα πλθρωμισ
Οι Ρράξεισ Ρλθρωμϊν διενεργοφνται ςε Ευρϊ κακϊσ και ςτα νομίςματα κρατϊν
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που δεν ζχουν υιοκετιςει το Ευρϊ.
5.6. Εντολζσ Ρλθρωμισ
5.6.1. Λιψθ Εντολισ Ρλθρωμισ / Cut off Time
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5.6.1.1. Θ Τράπεηα κακορίηει ζνα Οριακό Χρονικό Σθμείο Λιψθσ Εντολισ Ρλθρωμισ
(«Χρονικά Πρια» ι “cut-off time”), προσ το τζλοσ τθσ εργάςιμθσ θμζρασ, πζραν του
οποίου κάκε λαμβανομζνθ από τθν ίδια Εντολι Ρλθρωμισ, λογίηεται ωσ λθφκείςα
τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. Τα Χρονικά Πρια (cut-off time), ωσ αυτά εκάςτοτε
ιςχφουν, τίκενται υπόψθ του Ρελάτθ μζςω του Τιμολογίου Τραπεηικϊν Εργαςιϊν
τθσ Τράπεηασ που παρζχεται επικαιροποιθμζνο από τθν Τράπεηα ςτον Ρελάτθ μζςω
του Καταςτιματοσ ι/και τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τράπεηασ και αφορά ςτθν κάκε Ρράξθ
Ρλθρωμισ.
5.6.1.2. Σε περίπτωςθ που ο Ρελάτθσ, ο οποίοσ ενεργοποιεί Εντολι Ρλθρωμισ, και θ
Τράπεηα ςυμφωνιςουν ότι θ εκτζλεςθ Εντολισ Ρλθρωμισ αρχίηει
 ςε ςυγκεκριμζνθ θμζρα, ι
 ςτο τζλοσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου, ι
 τθν θμζρα που ο Ρλθρωτισ κα ζχει κζςει χρθματικά ποςά ςτθ διάκεςθ τθσ
Τράπεηασ, τότε,
ωσ το Χρονικό Σθμείο Λιψθσ τθσ Εντολισ Ρλθρωμισ λογίηεται αυτι θ
ςυμφωνθκείςα θμζρα. Αν θ ςυμφωνθκείςα θμζρα δεν είναι εργάςιμθ θμζρα για
τθν Τράπεηα, θ λθφκείςα Εντολι Ρλθρωμισ λογίηεται ωσ λθφκείςα τθν επόμενθ
Εργάςιμθ Θμζρα.
5.6.2. Εκτζλεςθ Εντολισ Ρλθρωμισ - Μεταφερόμενα και Ραραλαμβανόμενα Ροςά
Ρράξεων Ρλθρωμισ
5.6.2.1. Θ εντολι του Ρελάτθ κεωρείται εκτελεςκείςα όταν θ τράπεηα του Ρλθρωτι,
θ τράπεηα του Δικαιοφχου κακϊσ και τυχόν φορείσ που διαμεςολαβοφν για
λογαριαςμό τουσ ζχουν περατϊςει τισ οδθγίεσ του Ρελάτθ, ςε εφαρμογι του Ν.
3862/2010 και των όρων των ςυμβάςεων που ο Ρελάτθσ ζχει ςυνάψει με ζκαςτο
φορζα, κατά περίπτωςθ.
5.6.2.2. Στο πλαίςιο τθσ ωσ άνω εκτζλεςθσ τθσ Εντολισ, θ Τράπεηα (ενεργϊντασ ωσ
τράπεηα του Ρλθρωτι), θ τράπεηα του Δικαιοφχου κακϊσ και τυχόν φορείσ που
διαμεςολαβοφν για λογαριαςμό τουσ, μεταφζρουν πλιρεσ το ποςό τθσ Ρράξθσ
Ρλθρωμισ χωρίσ να αφαιροφν από αυτό τισ χρεϊςεισ του άρκρου 5.3. ανωτζρω
κακϊσ και κάκε άλλθ χρζωςθ που τυχόν κα ιςχφει ςτο μζλλον.
5.6.2.3. Ο Δικαιοφχοσ και θ Τράπεηα (ενεργϊντασ ωσ τράπεηα του Δικαιοφχου)
ςυμφωνοφν ότι θ τελευταία δφναται είτε να αφαιρεί τθ χρζωςι τθσ από το
μεταβιβαηόμενο ποςό, πριν αυτό πιςτωκεί ςτο Λογαριαςμό του Δικαιοφχου, είτε να
πιςτϊνει το μεταβιβαηόμενο ποςό ςτον Λογαριαςμό του δικαιοφχου και ςτθ
ςυνζχεια να τον χρεϊνει με το ωσ άνω ποςό (χρζωςθσ), ςφμφωνα με το εκάςτοτε
ιςχφον Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το
πλιρεσ ποςό τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ και οι χρεϊςεισ εμφανίηονται χωριςτά ςτισ
πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτο Δικαιοφχο.
5.6.2.4. Θ Τράπεηα (ενεργϊντασ ωσ τράπεηα του Ρλθρωτι) μεριμνά ϊςτε θ τράπεηα
του Δικαιοφχου να λαμβάνει πλιρεσ το ποςό τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ που κινικθκε
από τον Ρλθρωτι.
ΕΠΕΝΔΤΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.
Η Σράπεζα εποπηεύεηαι από ηην Σράπεζα ηης Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειηοσργίας 52/2/17.12.99
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003664201000 • Α.Φ.Μ.:099369013, Δ.Ο.Τ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΓΘΑΛΕΘΑ 32 & ΠΑΡΑΔΕΘΟΤ, 151 25 Μαρούζι. Tηλ. 210 81.73.000 • Fax. 210 81.73.101

E21.2/ 24-05-2016

www.ibg.gr
29/46

5.6.2.5. Πταν μια Ρράξθ Ρλθρωμισ δεν ςυνεπάγεται μετατροπι νομιςμάτων, ο μεν
Ρλθρωτισ πλθρϊνει τισ χρεϊςεισ που επιβάλλει θ δικι του τράπεηα, ο δε
Δικαιοφχοσ πλθρϊνει τισ χρεϊςεισ που επιβάλλει θ οικεία τράπεηά του.
5.6.3. Χρόνοσ εκτζλεςθσ – Θμερομθνία Αξίασ Τοκοφορίασ – Θμερομθνία Αξίασ
Διακεςιμότθτασ Χρθματικϊν Ροςϊν
5.6.3.1. Θ Τράπεηα (ωσ τράπεηα του Ρλθρωτι) διαςφαλίηει ότι μετά το χρονικό
ςθμείο λιψθσ Εντολισ Ρλθρωμισ, ςφμφωνα με το άρκρο 5.6.1. ανωτζρω και τα
ιςχφοντα χρονικά όρια (Cut off time τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ), το ποςό τθσ Ρράξθσ
Ρλθρωμισ πιςτϊνεται ςτο λογαριαςμό τθσ τράπεηασ του Δικαιοφχου, το αργότερο
ςτο τζλοσ τθσ επόμενθσ Εργάςιμθσ Θμζρασ μετά τον χρόνο λιψθσ τθσ Εντολισ
Ρλθρωμισ.
5.6.3.2. Θ προκεςμία του ωσ άνω όρου επιτρζπεται να παρατείνεται κατά μία (1)
επιπλζον Εργάςιμθ Θμζρα για Ρράξεισ Ρλθρωμισ, οι οποίεσ ενεργοποιοφνται με
οδθγίεσ που δίνονται από τον Ρλθρωτι ςε ζντυπθ μορφι.
5.6.3.3. Θ Τράπεηα (ενεργϊντασ ωσ τράπεηα του Δικαιοφχου) κακιςτά διακζςιμο και
τοκοφόρο (εφόςον αυτό προβλζπεται) το ποςό τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ ςτο
Λογαριαςμό του Δικαιοφχου, αμζςωσ μετά τθν εκ μζρουσ τθσ επιβεβαίωςθ τθσ
πίςτωςθσ του ποςοφ ςτον λογαριαςμό τθσ.
5.6.3.4. Πταν ο Ρελάτθσ είναι Καταναλωτισ και κατακζτει μετρθτά ςε Ευρϊ ςε
Λογαριαςμό Ρλθρωμϊν του τθροφμενο από τθν Τράπεηα, θ τελευταία μεριμνά ϊςτε
το ποςό να κακίςταται διακζςιμο αμζςωσ μετά τθ λιψθ του ποςοφ και με τθν
αντίςτοιχθ θμερομθνία αξίασ. Πταν ο Ρελάτθσ δεν είναι Καταναλωτισ, το ποςό
κακίςταται διακζςιμο από τθν Τράπεηα με θμερομθνία αξίασ τοκοφορίασ (εφόςον
αυτό προβλζπεται) το αργότερο τθν επόμενθ Εργάςιμθ Θμζρα και διακεςιμότθτα
μετά τθ λιψθ του, εκτόσ εάν υπάρχει διαφορετικι ςυμφωνία μεταξφ Τράπεηασ και
Ρελάτθ.
5.6.3.5. Σε περίπτωςθ που θ εντολι δίδεται μζςω εναλλακτικϊν δικτφων τθσ
Τράπεηασ, ιςχφουν όςα ειδικϊσ αναφζρονται ςτισ ςχετικζσ Συμβάςεισ περί
εναλλακτικϊν δικτφων.
5.7. Ενθμζρωςθ του Ρελάτθ κατά τθν παροχι των Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν
Θ Τράπεηα ενθμερϊνει τον Ρελάτθ για τισ μεμονωμζνεσ και διαδοχικζσ Ρράξεισ
Ρλθρωμισ, ωσ κάτωκι:
5.7.1. Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ των παρόντων Πρων, ο Ρελάτθσ δικαιοφται
οποτεδιποτε να ηθτά από τθν Τράπεηα αντίγραφο αυτϊν.
5.7.2. Ρριν από τθν εκτζλεςθ μεμονωμζνθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ, που καλφπτεται από
τουσ παρόντεσ Προυσ και ενεργοποιείται από τον Ρλθρωτι, θ Τράπεηα παρζχει
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κατόπιν αιτιματοσ του Ρλθρωτι για τθ ςυγκεκριμζνθ Ρράξθ Ρλθρωμισ τισ
ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:
 τθ μζγιςτθ προκεςμία εκτζλεςθσ,
 τισ χρεϊςεισ που πρζπει να καταβάλλει ο Ρλθρωτισ, και
 εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, τθν ανάλυςθ των επιμζρουσ ποςϊν των τυχόν
χρεϊςεων.
5.7.3. Μετά από τθ χρζωςθ του Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν του Ρλθρωτι με το ποςό
μιασ μεμονωμζνθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ ι όταν ο Ρλθρωτισ δεν χρθςιμοποιεί
Λογαριαςμό, μετά από τθ λιψθ τθσ Εντολισ Ρλθρωμισ, θ Τράπεηα (ενεργϊντασ ωσ
τράπεηα του Ρλθρωτι) παρζχει ςτον Ρλθρωτι, μζςω του καταςτιματόσ τθσ ι με
οιοδιποτε άλλο μζςο εγκρίνει ςτο μζλλον θ Τράπεηα, τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:
(α) ςτοιχεία αναφοράσ που επιτρζπουν ςτον Ρλθρωτι να ταυτοποιιςει κάκε
Ρράξθ Ρλθρωμϊν και, αν είναι αναγκαίο, πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτο
Δικαιοφχο,
(β) το ποςό τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ ςτο νόμιςμα ςτο οποίο χρεϊνεται ο
Λογαριαςμόσ του Ρλθρωτι ι ςτο νόμιςμα που χρθςιμοποιείται για τθν Εντολι
Ρλθρωμισ,
(γ) το ποςόν τυχόν χρεϊςεων για τθν Ρράξθ Ρλθρωμισ, και, εφόςον ςυντρζχει
περίπτωςθ, τθν ανάλυςθ των εν λόγω χρεϊςεων ι τον τόκο που πρζπει να
καταβάλει ο Ρλθρωτισ,
(δ) εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που
χρθςιμοποιικθκε ςτθν Ρράξθ Ρλθρωμισ από τθν τράπεηα του Ρλθρωτι και το
ποςό τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ μετά από τθ μετατροπι του νομίςματοσ, και
(ε) τθν θμερομθνία αξίασ τθσ χρζωςθσ ι τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ Εντολισ
Ρλθρωμισ.
Επιπλζον, ο Ρλθρωτισ ενθμερϊνεται περιοδικά εγγράφωσ για τισ Ρράξεισ
Ρλθρωμισ του, μζςω του αντιγράφου του Λογαριαςμοφ, που του αποςτζλλεται από
τθν Τράπεηα ςτθ διεφκυνςθ που ζχει δθλϊςει ςτθν Τράπεηα και κατ’ ελάχιςτο κάκε
τρείσ μινεσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που αναλφονται κατωτζρω ςτο
άρκρο 7.2.
5.7.4. Μετά τθν εκτζλεςθ μεμονωμζνθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ, θ Τράπεηα (θ οποία
παρζχει τισ Υπθρεςίεσ Ρλθρωμισ ωσ τράπεηα του Δικαιοφχου) διακζτει ςτον
Δικαιοφχο, κατόπιν αιτιματόσ του, μζςω του καταςτιματόσ τθσ ι με οιοδιποτε
άλλο μζςο εγκρίνει ςτο μζλλον θ Τράπεηα, τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:
(α) μια αναφορά που να επιτρζπει ςτο Δικαιοφχο να ταυτοποιιςει τθν Ρράξθ
Ρλθρωμισ και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, τον Ρλθρωτι, κακϊσ και κάκε
πλθροφορία που διαβιβάςτθκε κατά τθν Ρράξθ Ρλθρωμισ,
(β) το ποςό τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ ςτο νόμιςμα ςτο οποίο πιςτϊκθκε ο
Λογαριαςμόσ του Δικαιοφχου,
(γ) το ςφνολο των τυχόν χρεϊςεων για τθν Ρράξθ Ρλθρωμισ, και, εφόςον
ςυντρζχει περίπτωςθ τθν ανάλυςθ των εν λόγω χρεϊςεων, ι το ποςό του
τόκου που πρζπει να καταβάλει ο Δικαιοφχοσ,
(δ) εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που
χρθςιμοποιικθκε ςτθν Ρράξθ Ρλθρωμισ από τθν τράπεηα του Δικαιοφχου και
το ποςό τθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ πριν από τθ μετατροπι του νομίςματοσ, και
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(ε) τθν θμερομθνία αξίασ τθσ πίςτωςθσ.
Επιπλζον ο Δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται για τισ Ρράξεισ Ρλθρωμισ του μζςω του
αντιγράφου του Λογαριαςμοφ, που του αποςτζλλεται ςτθ διεφκυνςθ που ζχει
δθλϊςει ςτθν Τράπεηα, κατ’ ελάχιςτον κάκε τρεισ μινεσ, υπό τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ που αναλφονται κατωτζρω ςτο άρκρο 7.2.
5.8. Ζγκριςθ Ρράξεων Ρλθρωμισ
5.8.1. Συναίνεςθ και ανάκλθςθ ςυναίνεςθσ
5.8.1.1. Μια Ρράξθ Ρλθρωμισ κεωρείται ωσ εγκεκριμζνθ, μόνο εφόςον ο Ρλθρωτισ
ζχει ςυναινζςει ςτθν εκτζλεςι τθσ.
Μια Ρράξθ Ρλθρωμισ είναι δυνατόν να εγκρικεί από τον Ρλθρωτι:
 είτε πριν από τθν εκτζλεςι τθσ,
 είτε μετά από τθν εκτζλεςι τθσ, εφόςον υπάρχει ειδικι ζγγραφθ ςυμφωνία
του Ρλθρωτι με τθν Τράπεηα.
5.8.1.2. Θ ςυναίνεςθ για τθν εκτζλεςθ κάκε μεμονωμζνθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ ι
διαδοχικϊν Ρράξεων Ρλθρωμισ, παρζχεται με τον τφπο που ζχει ςυμφωνθκεί
μεταξφ του Ρλθρωτι και τθσ Τράπεηασ. Ο τφποσ τθσ ςυναίνεςθσ για κάκε Ρράξθ
Ρλθρωμισ ορίηεται ςτο Ειδικό Μζροσ των παρόντων Πρων.
5.8.1.3. Ο Ρλθρωτισ δικαιοφται να ανακαλεί τθ ςυναίνεςι του οποτεδιποτε, αλλά
όχι αργότερα από το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ ιςχφοσ του ανεκκλιτου, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκρου 5.10. Ο Ρλθρωτισ δικαιοφται να ανακαλεί τθ ςυναίνεςι
του για τθν εκτζλεςθ ςειράσ μελλοντικϊν Ρράξεων Ρλθρωμισ, οπότε κάκε
μελλοντικι Ρράξθ Ρλθρωμισ κεωρείται ωσ μθ εγκεκριμζνθ.
5.8.2. Υποχρζωςθ του Ρελάτθ ειδοποίθςθσ ςε ςχζςθ με μθ εγκεκριμζνεσ ι
εςφαλμζνεσ Ρράξεισ Ρλθρωμισ
Ο Ρελάτθσ δικαιοφται να ηθτιςει αποκατάςταςθ ηθμίασ που ζχει υποςτεί, μόνον
εφόςον:
 ζχει ειδοποιιςει τθν Τράπεηα, χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα, ότι αντελιφκθ μθ
εγκεκριμζνθ ι εςφαλμζνα εκτελεςκείςα Ρράξθ Ρλθρωμισ, θ οποία
κεμελιϊνει αξίωςθ αποηθμίωςθσ και
 θ ειδοποίθςθ ζχει λάβει χϊρα το αργότερο εντόσ προκεςμίασ δεκατριϊν (13)
μθνϊν από τθν θμερομθνία χρζωςθσ.
5.8.3. Ευκφνθ τθσ Τράπεηασ για μθ εγκεκριμζνεσ Ρράξεισ Ρλθρωμισ
Με τθν επιφφλαξθ του όρου 5.8.2 ανωτζρω, ςε περίπτωςθ μθ εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ
Ρλθρωμισ, θ Τράπεηα (ενεργϊντασ ωσ τράπεηα του Ρλθρωτι) επιςτρζφει, χωρίσ
υπαίτια βραδφτθτα και μετά από διερεφνθςθ, ςτον Ρλθρωτι το ποςό τθσ μθ
εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, επαναφζρει το
Λογαριαςμό Ρλθρωμϊν που ζχει χρεωκεί ςτθν πρότερθ κατάςταςθ.
5.8.4. Ευκφνθ του Ρλθρωτι για μθ εγκεκριμζνεσ Ρράξεισ Ρλθρωμισ
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Ο Ρλθρωτισ ευκφνεται για όλεσ τισ ηθμίεσ που ςχετίηονται με κάκε μθ εγκεκριμζνθ
Ρράξθ Ρλθρωμισ, εφόςον οι ηθμίεσ αυτζσ οφείλονται:
 είτε ςε δόλο,
 είτε ςτθ μθ τιρθςθ μίασ ι περιςςοτζρων από τισ υποχρεϊςεισ που υπζχει,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5.8.2., από δόλο ι βαριά αμζλεια.
5.9. Άρνθςθ εκτζλεςθσ Εντολισ Ρλθρωμισ από τθν Τράπεηα
5.9.1. Θ Τράπεηα ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί ι να κακυςτεριςει τθν εκτζλεςθ
Εντολισ Ρλθρωμισ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
I. Ειςερχόμενεσ Εντολζσ Ρλθρωμϊν
 υπάρχει υπόνοια για εκτζλεςθ παράνομθσ ςυναλλαγισ
 ο Λογαριαςμόσ πίςτωςθσ δεν χρθςιμοποιείται ςωςτά κατά τθν κρίςθ τθσ
Τράπεηασ και τθν οικεία νομοκεςία
 δεν υπάρχει βεβαίωςθ παραλαβισ του ποςοφ του Εμβάςματοσ
 τα Αποκλειςτικά Μζςα Ταυτοποίθςθσ που δόκθκαν από τον Ρελάτθ ςτθν
Τράπεηα είναι λανκαςμζνα ι ελλιπι
II. Εξερχόμενεσ Εντολζσ Ρλθρωμϊν
 δεν υπάρχει διακζςιμο υπόλοιπο ςτον Λογαριαςμό που χρεϊνεται
 υπάρχει υπζρβαςθ Ορίου Θμεριςιων Συναλλαγϊν, που τυχόν ζχει ορίςει θ
Τράπεηα και γνωςτοποιιςει ςτον Ρελάτθ για τθν ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι και
για το ςυγκεκριμζνο μζςο με το οποίο αυτι εκτελείται (π.χ. κάρτα, μζςω
εναλλακτικϊν δικτφων κλπ)
 υπάρχει υπόνοια για εκτζλεςθ παράνομθσ ςυναλλαγισ
 ο Λογαριαςμόσ δεν χρθςιμοποιείται ςωςτά κατά τθν κρίςθ τθσ Τράπεηασ και
τθν οικεία νομοκεςία
 τα Αποκλειςτικά Μζςα Ταυτοποίθςθσ που δόκθκαν από τον Ρελάτθ ςτθν
Τράπεηα είναι λανκαςμζνα ι ελλιπι
Εφόςον θ Τράπεηα αρνείται να εκτελζςει Εντολι Ρλθρωμισ, θ άρνθςθ και, εφόςον
είναι εφικτό, οι λόγοι τθσ άρνθςθσ, κακϊσ και θ διαδικαςία επανόρκωςθσ τυχόν
λακϊν που οδιγθςαν ςτθν άρνθςθ, γνωςτοποιοφνται ςτον Ρελάτθ, εκτόσ αν αυτό
απαγορεφεται από άλλεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ.
Θ γνωςτοποίθςθ αυτι γίνεται προσ τον ι τίκεται ςτθ διάκεςθ του Ρελάτθ από τθν
Τράπεηα:
 εγγράφωσ ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο επιλζξει ςτο μζλλον θ Τράπεηα
 το ςυντομότερο δυνατό και, ςε κάκε περίπτωςθ, μζςα ςτισ προκεςμίεσ που
κακορίηονται ςτο άρκρο 5.6.3.
5.9.2. Εντολι Ρλθρωμισ τθν εκτζλεςθ τθσ οποίασ αρνείται θ Τράπεηα λογίηεται ωσ
μθ λθφκείςα.
5.10. Ανάκλθςθ Εντολισ Ρλθρωμισ
5.10.1 Κάκε Εντολι εκτζλεςθσ Ρράξθσ Ρλθρωμισ που κινείται από τον Ρλθρωτι
κακίςταται ανζκκλθτθ μόλισ λθφκεί από τθν Τράπεηα.
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5.10.2. Στθν περίπτωςθ του άρκρου 5.6.2. τθσ παροφςασ, ο Ρελάτθσ δικαιοφται να
ανακαλεί Εντολι Ρλθρωμισ το αργότερο ζωσ το τζλοσ τθσ Εργάςιμθσ Θμζρασ που
προθγείται τθσ ςυμφωνθκείςασ θμζρασ.
5.10.3. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Τράπεηα κα πρζπει είτε να επικοινωνιςει με τον
δικαιοφχο, ςε περίπτωςθ που πρόκειται για πλθρωμι ςτθν ίδια, είτε με τθν άλλθ
τράπεηα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ, για να λάβει τθ ςυναίνεςι τουσ, προκειμζνου
να ακυρωκεί θ αρχικι πράξθ και να εκτελεςτεί ουςιαςτικά θ αντίςτροφθ πλθρωμι.
Ραρόμοια διαδικαςία εφαρμόηεται και ςε περίπτωςθ μεταβολϊν τθσ εντολισ (πχ.
αλλαγι επωνυμίασ δικαιοφχου κλπ)
5.11. Αποκλειςτικό Μζςο Ταυτοποίθςθσ - Ευκφνθ Τράπεηασ ωσ Τράπεηα Ρλθρωτι
ι ωσ Τράπεηα Δικαιοφχου
5.11.1. Ρροκειμζνου ο Ρελάτθσ να δφναται να διενεργιςει οποιαδιποτε Ρράξθ
Ρλθρωμισ, υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Τράπεηα (θ οποία ενεργεί ωσ τράπεηα του
Ρλθρωτι) το Αποκλειςτικό Μζςο Ταυτοποίθςθσ, το οποίο είναι απαραίτθτο για τθ
διενζργεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ Εντολισ Ρλθρωμισ. Το Αποκλειςτικό Μζςο
Ταυτοποίθςθσ αναφζρεται ςτο Ειδικό Μζροσ των παρόντων Πρων, χωρίσ να
αποκλείεται θ Τράπεηα να αιτθκεί πρόςκετεσ πλθροφορίεσ από τον Ρελάτθ κακϊσ
και κάκε άλλο ςτοιχείο που επιβάλλεται από τυχόν ειδικότερουσ όρουσ ςχετικά με
τισ Υπθρεςίεσ Ρλθρωμϊν τθσ Τράπεηασ, κακϊσ επίςθσ και κάκε ςτοιχείο που
απαιτείται από τθν νομοκεςία ι/και τισ οδθγίεσ των αρμόδιων εποπτικϊν αρχϊν.
5.11.2. Θ Τράπεηα (ενεργϊντασ ωσ τράπεηα του Ρλθρωτι) παρζχει τισ Υπθρεςίεσ
Ρλθρωμϊν, βαςιηομζνθ ςτο Αποκλειςτικό Μζςο Ταυτοποίθςθσ, χωρίσ να
υποχρεοφται ςε επαλικευςι του ι ςε ζλεγχο τθσ ακρίβειάσ του. Αν ο Ρελάτθσ
χορθγιςει εςφαλμζνο Μζςο Ταυτοποίθςθσ, θ Τράπεηα δεν ζχει ευκφνθ για τθν
ορκι ι ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ Εντολισ, αλλά καταβάλλει εφλογεσ προςπάκειεσ για
τθν ανάκτθςθ του Χρθματικοφ Ροςοφ που αφορά θ Εντολι Ρλθρωμισ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ θ Τράπεηα δικαιοφται να επιβάλλει χρεϊςεισ για τισ ενζργειεσ ςτισ
οποίεσ προζβθ για τθν ανάκτθςθ των Χρθματικϊν Ροςϊν, ςφμφωνα και με το
άρκρο 5.3.2. Εάν ο Ρελάτθσ προςκομίςει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ θ Τράπεηα
ευκφνεται μόνο για τθν εκτζλεςθ Ρράξεων Ρλθρωμισ, ςφμφωνα με το παραςχεκζν
από τον Ρελάτθ Αποκλειςτικό Μζςο Ταυτοποίθςθσ.
5.11.3. Εάν θ Ρράξθ Ρλθρωμισ εκτελεςκεί από τθν Τράπεηα ςφμφωνα με το
εκάςτοτε μζςο ταυτοποίθςθσ, κεωρείται ότι εκτελζςκθκε ορκά, όςον αφορά τον
Δικαιοφχο που αναγράφεται ςτο Αποκλειςτικό Μζςο Ταυτοποίθςθσ.
5.11.4. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 5.11.3 ανωτζρω, ςε περίπτωςθ που το ποςό
τθσ Εντολισ Ρλθρωμισ ζχει λθφκεί από τθν Τράπεηα (θ οποία ενεργεί ωσ τράπεηα
του Δικαιοφχου), αλλά θ πλθρωμι δεν εκτελζςκθκε ορκά (από τθν Τράπεηα) τότε θ
τελευταία υποχρεοφται να διορκϊςει το ςφάλμα και να κζςει το ποςό ςτθ διάκεςθ
του Δικαιοφχου.
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟΣ
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5.12. Το Ειδικό Μζροσ περιλαμβάνει τα ειδικά χαρακτθριςτικά των Υπθρεςιϊν
Ρλθρωμϊν, εξαιρουμζνων εκείνων που ανακεωροφνται κάκε φορά από τθν
Τράπεηα και ςυμπεριλαμβάνονται ςτο εκάςτοτε ιςχφον Τιμολόγιο Τραπεηικϊν
Εργαςιϊν, ςτον Ρίνακα Επιτοκίων και ςτο Δελτίο Τιμϊν.
Ι. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΘΤΩΝ – ΑΝΑΛΘΨΕΙΣ ΜΕΤΘΤΩΝ
Μζςα Ταυτοποίθςθσ - Ρρόςκετεσ Ρλθροφορίεσ
1. Με τθν επιφφλαξθ των αναφερομζνων ςτον όρο 5.11. του Γενικοφ Μζρουσ,
ςιμερα Μζςο Ταυτοποίθςθσ για τον Ρελάτθ που χορθγεί τθν Εντολι Κατάκεςθσ
μετρθτϊν είναι:
Κατακζςεισ Μετρθτϊν ςε Λογαριαςμό Ρλθρωμϊν μζςω Καταςτιματοσ:
 Αρικμόσ Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν
 Ονοματεπϊνυμο του Δικαιοφχου του Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν
 Στοιχεία ΑΔΤ / Διαβατθρίου του Ρελάτθ που χορθγεί τθν Εντολι Κατάκεςθσ
μετρθτϊν
 Πλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για το άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, ςε
περίπτωςθ που θ κατάκεςθ υπερβαίνει το εκάςτοτε οριηόμενο από τθ
ςχετικι νομοκεςία ποςό.
2. Με τθν επιφφλαξθ των αναφερομζνων ςτο άρκρο 5.11 του Γενικοφ Μζρουσ,
ςιμερα Μζςο Ταυτοποίθςθσ του Ρελάτθ που χορθγεί τθν Εντολι Ανάλθψθσ
Μετρθτϊν είναι :
Αναλιψεισ Μετρθτϊν από Λογαριαςμό Ρλθρωμϊν μζςω Καταςτιματοσ:
 Αρικμόσ Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν
 Στοιχεία ΑΔΤ / Διαβατθρίου του Ρελάτθ που χορθγεί τθν Εντολι Ανάλθψθσ
μετρθτϊν
 Πλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για το άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, ςε
περίπτωςθ που θ ανάλθψθ υπερβαίνει το εκάςτοτε οριηόμενο από τθν
ςχετικι νομοκεςία ποςό.
Συναίνεςθ Ρελάτθ: Θ ςυναίνεςθ παρζχεται από τον Ρελάτθ, με τθν υπογραφι του
οικείου εντφπου ςτο Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ.
Χρονικό Σθμείο Λιψθσ Εντολισ: Ωσ χρονικό ςθμείο λιψθσ τθσ εντολισ
ςυμφωνείται θ χρονικι ςτιγμι τθσ υπογραφισ του οικείου εντφπου από τον Ρελάτθ
ςτο Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ.
Χρόνοσ εκτζλεςθσ: Οι Εντολζσ κατακζςεων και αναλιψεων εκτελοφνται εντόσ τθσ
ίδιασ εργάςιμθσ θμζρασ με τουσ περιοριςμοφσ των χρονικϊν ορίων (Cut off time)
που αναφζρονται ςτο εκάςτοτε ιςχφον Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ
Τράπεηασ που παρζχεται ςτον Ρελάτθ.
ΙΙ. METAΦΟΕΣ ΡΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ
Ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά
 Θ εξερχόμενθ μεταφορά πίςτωςθσ αφορά ςτθ μεταφορά χρθματικϊν ποςϊν,
εφάπαξ ι παγίωσ, κατόπιν εντολισ του Ρελάτθ, από τον Λογαριαςμό
Ρλθρωμϊν του Ρελάτθ ςε άλλο Λογαριαςμό Ρλθρωμϊν του ίδιου του Ρελάτθ
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ι άλλου προςϊπου, εντόσ τθσ ίδιασ τθσ Τράπεηασ ι ςε τράπεηα χϊρασ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με χρζωςθ του Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν του Ρελάτθ. Σε
περίπτωςθ πάγιασ μεταφοράσ πίςτωςθσ πρόκειται για πάγια εντολι, τα ειδικά
χαρακτθριςτικά τθσ οποίασ αναφζρονται κατωτζρω, ςτθν οικεία παράγραφο.
Θ ειςερχόμενθ μεταφορά πίςτωςθσ αφορά ςτθ μεταφορά χρθματικϊν ποςϊν,
δυνάμει εντολισ τρίτου πλθρωτι ι άλλθσ τράπεηασ (εντόσ και εκτόσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), με πίςτωςθ του Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν του Ρελάτθ.
Το εξερχόμενο ζμβαςμα αφορά ςε εντολι πλθρωμισ του Ρελάτθ, με τθν
οποία θ Τράπεηα διακζτει χρθματικό ποςό ςε τρίτο δικαιοφχο ςτθν Τράπεηα ι
αποςτζλλει το χρθματικό ποςό ςε άλλθ τράπεηα, προκειμζνου θ τελευταία να
το διακζςει ςτο Δικαιοφχο, χωρίσ πίςτωςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν του.
Το ειςερχόμενο ζμβαςμα αφορά ςε εντολι πλθρωμισ από Ρλθρωτι ι άλλθ
τράπεηα, ςτο όνομα του Δικαιοφχου, δυνάμει τθσ οποίασ (εντολισ)
μεταφζρονται τα χρθματικά ποςά ςτθν Τράπεηα, θ οποία τα διακζτει ςτον
Δικαιοφχο, χωρίσ πίςτωςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν του.

Μζςα ταυτοποίθςθσ - Ρλθροφορίεσ για ορκι εκτζλεςθ τθσ εντολισ:
1. Για τθν Εξερχόμενθ Μεταφορά Ρίςτωςθσ και το Εξερχόμενο ζμβαςμα ο Ρελάτθσ
(ωσ Ρλθρωτισ) υποχρεοφται να χορθγιςει ςτθν Τράπεηα:
 τον αρικμό Λογαριαςμοφ ι τον ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) του
Δικαιοφχου
 τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του Δικαιοφχου
 τον κωδικό ταυτοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ -BIC (Bank Identifier Code) που
τθρείται ο Λογαριαςμόσ του Δικαιοφχου
 οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία επικυμεί ο Ρλθρωτισ να διαβιβάςει ςτο
Δικαιοφχο με τθν πράξθ πλθρωμισ, ςτοιχεία που πικανόν να ηθτά θ τράπεηα
του Δικαιοφχου, ι ςτοιχεία που μπορεί, ανά περίπτωςθ, να απαιτοφνται με
βάςθ νομοκετικζσ ι ρυκμιςτικζσ διατάξεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο
άρκρο 5.11 του Γενικοφ Μζρουσ.
2. Για τθν Ειςερχόμενθ Μεταφορά Ρίςτωςθσ και το Ειςερχόμενο Ζμβαςμα ο
Δικαιοφχοσ ενθμερϊνει τον Ρλθρωτι για:
 τον κωδικό ταυτοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ (BIC) και
 τον αρικμό λογαριαςμό του ςε μορφι IBAN που αποτελεί αποκλειςτικό μζςο
ταυτοποίθςθσ
 τα πλιρθ ςτοιχεία του Δικαιοφχου (ΑΔΤ / Διαβατιριο, ΑΦΜ, Διεφκυνςθ
Κατοικίασ)
Συναίνεςθ του Ρελάτθ: Ο Ρελάτθσ κεωρείται ότι ζχει ςυναινζςει ςτθν εντολι
μεταφοράσ πίςτωςθσ ι εκτζλεςθσ εμβαςμάτων, όταν ζχει υπογράψει το οικείο
ζντυπο ςτο Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ.
Χρονικό ςθμείο Λιψθσ εντολισ: Θ εντολι Μεταφοράσ Ρίςτωςθσ και θ εξερχόμενθ
Εντολι Εμβάςματοσ κεωροφνται ιςχυρζσ από τθ χρονικι ςτιγμι που θ Τράπεηα τισ
παραλαμβάνει μζςω του Καταςτιματοσ με τθ φυςικι παρουςία του Ρελάτθ τθ
ςτιγμι τθσ υπογραφισ από τον Ρελάτθ του οικείου ζντυπου τθσ Τράπεηασ.
Χρόνοσ εκτζλεςθσ: Για Μεταφορζσ Ρίςτωςθσ και εντολζσ εμβαςμάτων ςτο
Κατάςτθμα οι εντολζσ εκτελοφνται εντόσ τθσ ίδιασ εργάςιμθσ θμζρασ, ςφμφωνα με
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τα χρονικά όρια «Cut off time» που αναφζρονται ςτο εκάςτοτε ιςχφον Τιμολόγιο
Τραπεηικϊν Εργαςιϊν.
ΙΙΙ. ΡΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ – ΡΛΘΩΜΕΣ ΡΟΣ ΤΙΤΟΥΣ
Ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά Ραγίων Εντολϊν & Εντολϊν Ρλθρωμϊν προσ τρίτουσ
 Πταν θ εντολι του Ρελάτθ (ωσ Ρλθρωτι) δίδεται ςτθν Τράπεηα παγίωσ,
αφορά ςε επαναλαμβανόμενεσ χρεϊςεισ του Λογαριαςμοφ του Ρελάτθ, ςε
οριςμζνθ θμερομθνία και με οριςμζνο ποςό, προσ διάκεςθ ςε τρίτο. Ο
Ρλθρωτισ ορίηει υποχρεωτικά τθν περιοδικότθτα εκτζλεςθσ των παγίων
εντολϊν.
 Στισ Εντολζσ Ρλθρωμϊν προσ τρίτουσ ο Ρελάτθσ (ωσ Ρλθρωτισ) χορθγεί
εγγράφωσ ι μζςω τθλεφϊνου, ι με οποιοδιποτε άλλο μζςο προςφζρεται
από τθν Τράπεηα ςτο μζλλον, εντολι πλθρωμισ ςτθν Τράπεηα προκειμζνου θ
τελευταία να καταβάλει τθν οφειλι του ςε ζναν Δικαιοφχο.
Μζςα ταυτοποίθςθσ – Ρλθροφορίεσ για ορκι εκτζλεςθ τθσ εντολισ
1. Ράγιεσ Εντολζσ
Στισ πάγιεσ εντολζσ ο Ρελάτθσ υποχρεοφται να χορθγεί ςτθν Τράπεηα:
 Αρικμό του Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν που χρεϊνεται
 Αρικμό λογαριαςμοφ Δικαιοφχου ι IBAN
 Τθν θμερομθνία 1θσ εκτζλεςθσ τθσ Ράγιασ Εντολισ
 Τθ ςυχνότθτα εκτζλεςθσ τθσ Ράγιασ Εντολισ
 Το είδοσ τθσ πάγιασ εντολισ
 Το ποςό αυτισ κακϊσ και
 Οποιαδιποτε αναφορά θ οποία προςδιορίηει τθν πλθρωμι
2. Ρλθρωμζσ προσ Τρίτουσ
Στισ εντολζσ πλθρωμισ προσ τρίτουσ ο Ρελάτθσ υποχρεοφται να χορθγεί ςτθν
Τράπεηα:
 Αρικμό Λογαριαςμοφ Ρλθρωμϊν ι IBAN προσ Χρζωςθ
 Τθν θμερομθνία εκτζλεςθσ τθσ Ρλθρωμισ
 Το ποςό πλθρωμισ
 Τον εκάςτοτε κωδικό πλθρωμισ που προςδιορίηει τθν πλθρωμι και τον
αντιςυμβαλλόμενο Δικαιοφχο
 Τον ΙΒΑΝ του Λογαριαςμοφ του Δικαιοφχου
Συναίνεςθ του Ρελάτθ – Ρλθρωτι: Θ ςυναίνεςθ του Ρλθρωτι παρζχεται είτε με τθν
υποβολι τθσ ανάκεςθσ, είτε με τθ μορφι εντολισ, είτε με τθ μορφι
εξουςιοδότθςθσ.
Χρονικό ςθμείο Λιψθσ εντολισ: Θ εντολι Ανάκεςθσ, θ Ράγια Εντολι ι θ Εντολι
Ρλθρωμισ προσ Τρίτουσ κεωροφνται ιςχυρζσ από τθ χρονικι ςτιγμι που θ Τράπεηα
τισ παραλαμβάνει, μζςω του Καταςτιματόσ τθσ με τθ φυςικι παρουςία του Ρελάτθ,
τθ ςτιγμι τθσ υπογραφισ από τον Ρελάτθ του οικείου εντφπου τθσ Τράπεηασ.
Χρόνοσ εκτζλεςθσ: Οι Εντολζσ Ανάκεςθσ, Ράγιεσ Εντολζσ, Εντολζσ Ρλθρωμισ προσ
Τρίτουσ εκτελοφνται ςτο Κατάςτθμα εντόσ τθσ ίδιασ εργάςιμθσ θμζρασ, ςφμφωνα με
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τα χρονικά όρια («Cut off time») που αναφζρονται ςτο εκάςτοτε ιςχφον Τιμολόγιο
Τραπεηικϊν Εργαςιϊν.

6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Με τθ διάκεςθ τθσ ςχετικισ υπθρεςίασ προσ τουσ Ρελάτεσ, οι ειδικότεροι όροι και
προχποκζςεισ που διζπουν τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ Εναλλακτικϊν Δικτφων
Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν καλφπτονται από τισ ςχετικζσ Συμβάςεισ.
7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
7.1. Επικοινωνία Ρελάτθ
7.1.1. Κάκε ζγγραφθ ειδοποίθςθ/ γνωςτοποίθςθ βάςει τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα
απευκφνεται


ωσ προσ τθν Τράπεηα: ςτο Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ ςτθν κάτωκι διεφκυνςθ:
Αιγιαλείασ 32 & Ραραδείςου, 151 25 Μαροφςι, ι ςε οποιαδιποτε άλλθ
διεφκυνςθ γνωςτοποιιςει θ Τράπεηα ςτον Ρελάτθ.



ωσ προσ τον Ρελάτθ: ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ/ ζδρασ (ι/και θλεκτρονικι
διεφκυνςθ) που ζχει ο ίδιοσ ςυμπλθρϊςει ςτθν ςχετικι Αίτθςθ.

7.1.2. Ο Ρελάτθσ διατθρεί πάντοτε το δικαίωμα να επικοινωνεί για οποιαδιποτε
πλθροφορία/αίτθμα με τθν Τράπεηα με τουσ κάτωκι τρόπουσ:




Με ζγγραφο αίτθμα ςτο Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ
Μζςω fax (210-8173905 ι 210-3279366)
Θλεκτρονικά μζςω θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ (info@ibg.gr)

7.1.3. Σε περίπτωςθ αλλαγισ διεφκυνςθσ του Ρελάτθ και/ι αλλαγισ τθσ
θλεκτρονικισ διεφκυνςισ του κα πρζπει να ειδοποιείται θ Τράπεηα εγγράφωσ,
χωρίσ κακυςτζρθςθ.
7.1.4. Ο Ρελάτθσ αποδζχεται ότι θ Τράπεηα προκειμζνου να παρζχει
εξατομικευμζνθ ι μθ ενθμζρωςθ ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ, δικαιοφται να κάνει
χριςθ όλων των ςφγχρονων μζςων θλεκτρονικισ μετάδοςθσ μθνυμάτων πχ.
θλεκτρονικά μθνφματα, τθλεομοιοτυπίεσ (fax) και/ι τθλεφωνικζσ ςυνομιλίεσ, και
παρζχει τθν ανζκκλθτθ εξουςιοδότθςθ ςτθν Τράπεηα να χρθςιμοποιεί τθ διεφκυνςθ
του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που ζχει δθλϊςει ςτθν Αίτθςθ, προκειμζνου θ
Τράπεηα να κοινοποιεί ςε αυτόν κάκε γνωςτοποίθςθ, ενθμζρωςθ, διλωςθ, αίτθςθ
ι όχλθςι τθσ που αφορά ςτον ίδιο και/ι τουσ λογαριαςμοφσ και/ι τθν/τισ κάρτα/εσ,
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χωρίσ θ τελευταία να ευκφνεται για ανυπαίτιεσ κακυςτεριςεισ, ελαττϊματα,
περικοπζσ κλπ κατά τθν χριςθ των ωσ άνω μζςων θλεκτρονικισ μετάδοςθσ
μθνυμάτων.
7.1.5. Οι τθλεφωνικζσ ςυνδιαλζξεισ μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του Ρελάτθ
καταγράφονται/μαγνθτοφωνοφνται από τθν Τράπεηα για τθν αςφάλεια των
ςυναλλαγϊν. Δια τθσ παροφςασ ο Ρελάτθσ ςυναινεί και επιτρζπει τθν
καταγραφι/μαγνθτοφϊνθςθ των ωσ άνω αναφερόμενων ςυνομιλιϊν με τθν
Τράπεηα.

7.2. Ενθμζρωςθ/ Λογαριαςμόσ
7.2.1. Θ Τράπεηα παρζχει ενθμζρωςθ ςτον Ρελάτθ τόςο κατά το προςυμβατικό
ςτάδιο (δθλ. πριν τθ ςφναψθ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ μαηί του) όςο και κατά τθ
διάρκειά τθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ. Θ προςυμβατικι ενθμζρωςθ περιλαμβάνει τα
προϊόντα και υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τθν Τράπεηα από καιρό ςε καιρό
και ειδικότερεσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά τουσ, τουσ όρουσ και το κόςτοσ
τουσ. Για τον ςκοπό αυτό θ Τράπεηα κζτει ςτθ διάκεςθ του Ρελάτθ, είτε ςτα
Καταςτιματά τθσ, είτε και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, ενθμερωτικά φυλλάδια, τα οποία
περιζχουν ενδεικτικά τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ, πίνακα αμοιβϊν και εξόδων για τισ
υπθρεςίεσ και τα προϊόντα κακϊσ και πίνακα επιτοκίων.
7.2.2. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ, ο Ρελάτθσ ενθμερϊνεται
εγγράφωσ για τθν κίνθςθ του λογαριαςμοφ του (αναλιψεισ , κατακζςεισ, εντολζσ
πλθρωμισ κλπ) μζςω Αντιγράφου του Λογαριαςμοφ του (ςτο εξισ « Αντίγραφο του
Λογαριαςμοφ»), το οποίο αποςτζλλεται ςτθν διεφκυνςθ που ζχει δθλϊςει ο
Ρελάτθσ, κατ’ ελάχιςτον κάκε τρεισ μινεσ. Στο Αντίγραφο του Λογαριαςμοφ,
αναγράφονται ςτοιχεία αναφοράσ που επιτρζπουν ςτον Ρελάτθ να ταυτοποιιςει
κάκε πράξθ πίςτωςθσ και/ι χρζωςθσ του λογαριαςμοφ του, όπωσ προβλζπονται
από τισ νομοκετικζσ και/ι κανονιςτικζσ διατάξεισ (ενδεικτικά πλθροφορίεσ που
αφοροφν τον δικαιοφχο και/ι τον πλθρωτι, τα ποςά των ςυναλλαγϊν ςτο νόμιςμα
ςτο οποίο πιςτϊκθκε ι χρεϊκθκε ο λογαριαςμόσ, τθν ανάλυςθ των χρεϊςεων,
πιςτϊςεων και τον τόκο που πρζπει να καταβλθκεί, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,
τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που χρθςιμοποιικθκε για τθν πίςτωςθ/ χρζωςθ από
τθν Τράπεηα και το ποςό τθσ ςυναλλαγισ μετά από τθν μετατροπι του νομίςματοσ
κακϊσ και τθν θμερομθνία αξίασ τθσ χρζωςθσ ι τθσ πίςτωςθσ).
7.2.3. Θ Τράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλλει χρεϊςεισ εφλογεσ και ανάλογεσ
με το πραγματικό κόςτοσ ςτο οποίο υποβάλλεται, ςε περίπτωςθ παροχισ
πρόςκετων πλθροφοριϊν ι παροχισ πλθροφοριϊν ςε ςυχνότερθ βάςθ ι
διαβίβαςθσ πλθροφοριϊν με μζςα διαφορετικά από τα αναφερόμενα ςτθ
παροφςα, κατόπιν αιτιματοσ του Ρελάτθ, οπότε οι χρεϊςεισ γνωςτοποιοφνται ςτον
Ρελάτθ μζςω του Τιμολογίου Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ, το οποίο είναι
αναρτθμζνο ςτο Κατάςτθμά τθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
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7.2.4. Τα ωσ άνω Αντίγραφα του Λογαριαςμοφ εξάγονται από το θλεκτρονικό
ςφςτθμα τθσ Τράπεηασ ςτο οποίο καταχωροφνται όλεσ οι εγγραφζσ, ϊςτε ο Ρελάτθσ
αναγνωρίηει ότι αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ των ςυναλλαγϊν του, επιτρεπόμενθσ
ανταπόδειξθσ. Αίτθμα του Ρελάτθ για επανζκδοςθ ι επαναποςτολι Αντιγράφων
του Λογαριαςμοφ, ςυνεπάγεται τθν επιβάρυνςι του με ποςό που αναγράφεται ςτο
Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ. Ωσ προσ τα ςτοιχεία που
τεκμθριϊνουν τθν γνθςιότθτα και τθν εκτζλεςθ των πράξεων πλθρωμϊν από τον
Ρελάτθ ιςχφουν όςα ειδικά αναφζρονται ςτουσ όρουσ Υπθρεςιϊν Ρλθρωμϊν
ανωτζρω.
7.2.5. Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξάρτθτα από τθν περιοδικι ενθμζρωςθ που λαμβάνει
ο Ρελάτθσ μζςω ταχυδρομείου, ο Ρελάτθσ δφναται να ηθτιςει ανά πάςα ςτιγμι
αντίγραφο τθσ κίνθςθσ του Λογαριαςμοφ του και/ι τα πλιρθ ςτοιχεία
ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ από οποιοδιποτε Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ.
7.2.6. Εάν ο Ρελάτθσ δεν λάβει το ςχετικό Αντίγραφο του Λογαριαςμοφ μζςα ςτο
χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται από τθν Τράπεηα, οφείλει να ενθμερϊςει τθν
Τράπεηα αμελλθτί και ςε κάκε περίπτωςθ τουλάχιςτον εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία ταχυδρομικισ παραλαβισ του Αντιγράφου του Λογαριαςμοφ,
με ςυςτθμζνθ επιςτολι. Σε διαφορετικι περίπτωςθ τεκμαίρεται ότι το Αντίγραφο
του Λογαριαςμοφ παραλιφκθκε, επιτρεπόμενθσ ανταπόδειξθσ. Το ίδιο χρονικό
διάςτθμα ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ παραλαβισ από τον Ρελάτθ του
μθχανογραφικοφ Αντιγράφου του Λογαριαςμοφ από το Κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ.
7.2.7. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ του Ρελάτθ ςχετικά με το περιεχόμενο του
Αντιγράφου του Λογαριαςμοφ του, ο Ρελάτθσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα τθν
Τράπεηα και το αργότερο εντόσ δεκατριϊν (13) μθνϊν από τθν θμερομθνία χρζωςθσ
του λογαριαςμοφ του, αναφζροντασ αναλυτικά τουσ λόγουσ διαφωνίασ του.
7.2.8. Στο πλαίςιο του άρκρου 7.1.4 ανωτζρω, θ Τράπεηα δφναται να αποςτζλλει
ςτον Ρελάτθ αντίγραφο του Λογαριαςμοφ του μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
(e-mail), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ο Ρελάτθσ ζχει ορίςει ςτθν Αίτθςι του.
7.2.9. Θ Τράπεηα δφναται να χορθγεί ςτον Ρελάτθ βιβλιάριο κατακζςεων –εφόςον
το κρίνει διαδικαςτικά επικυμθτό. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ρελάτθσ πρζπει να
προςκομίηει το βιβλιάριο κατακζςεων ςε κάκε κατάκεςθ ι ανάλθψθ. Ο Ρελάτθσ
υποχρεοφται να φυλάςςει το βιβλιάριο με προςοχι και να ενθμερϊνει εγγράφωσ
αμζςωσ τθν Τράπεηα ςε περίπτωςθ κλοπισ ι απϊλειασ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ,
ο Ρελάτθσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ανάλθψθ μετά τθν απϊλεια ι τθν κλοπι, που
δεν οφείλεται ςε ςφάλμα τθσ Τράπεηασ κατά τον ζλεγχο τθσ ταυτοποίθςθσ ι/και
νομιμοποίθςθσ του Ρελάτθ. Μετά το κλείςιμο του λογαριαςμοφ για οποιοδιποτε
λόγο το βιβλιάριο πρζπει να επιςτρζφεται ςτθ Τράπεηα προκειμζνου να ακυρωκεί.
7.3. Καταγγελία
7.3.1. Θ παροφςα ςφμβαςθ είναι αορίςτου διάρκειασ.
ΕΠΕΝΔΤΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.
Η Σράπεζα εποπηεύεηαι από ηην Σράπεζα ηης Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειηοσργίας 52/2/17.12.99
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003664201000 • Α.Φ.Μ.:099369013, Δ.Ο.Τ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΓΘΑΛΕΘΑ 32 & ΠΑΡΑΔΕΘΟΤ, 151 25 Μαρούζι. Tηλ. 210 81.73.000 • Fax. 210 81.73.101

E21.2/ 24-05-2016

www.ibg.gr
40/46

7.3.2. Ο Ρελάτθσ δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα Σφμβαςθ οποτεδιποτε με
ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν Τράπεηα, θ οποία επιφζρει αποτελζςματα μετά τθν
παρζλευςθ ενόσ (1) μθνόσ από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτθν Τράπεηα. Ο Ρελάτθσ
δφναται να καταγγείλει τθν παροφςα, χωρίσ χρζωςθ, εφ’ όςον ζχει παρζλκει
δωδεκάμθνο από τθν υπογραφι τθσ. Σε περίπτωςθ μθ παρελεφςεωσ του
δωδεκαμινου, θ Τράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλλει χρζωςθ, θ οποία
γνωςτοποιείται ςτον Ρελάτθ, μζςω του Τιμολογίου Τραπεηικϊν Εργαςιϊν τθσ
Τράπεηασ.
7.3.3. Τυχόν χρεϊςεισ προσ τον Ρελάτθ καταβάλλονται από αυτόν μόνο κατ’
αναλογία μζχρι τθν καταγγελία τθσ παροφςασ.
7.3.4. Θ Τράπεηα δικαιοφται να καταγγείλει οποτεδιποτε τθν παροφςα με ζγγραφθ
ειδοποίθςθ, θ οποία επιφζρει αποτελζςματα μετά τθν παρζλευςθ δφο (2) μθνϊν
από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον Ρελάτθ.
7.3.5. Θ Τράπεηα ζχει το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ για ςπουδαίο λόγο,
οποιαδιποτε ςτιγμι, με ταυτόχρονθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Ρελάτθ, χωρίσ τθν
παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Σπουδαίοσ λόγοσ για τθν καταγγελία τθσ
ςφμβαςθσ από τθν Τράπεηα είναι μεταξφ άλλων θ παράβαςθ οποιουδιποτε όρου
τθσ παροφςασ, που ςυνομολογοφνται όλοι ωσ ουςιϊδεισ, θ παράβαςθ διατάξεων
του νόμου κλπ.
7.3.6. Θ καταγγελία ςυνεπάγεται το κλείςιμο όλων των λογαριαςμϊν που τθρεί ο
Ρελάτθσ ςτθν Τράπεηα και τθν καταγγελία κάκε Ραραρτιματοσ, Συμβάςεωσ και/ι
Ειδικϊν Πρων του Ρελάτθ με τθν Τράπεηα, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που
αναφζρονται ςε κάκε μία από αυτζσ/αυτοφσ.
7.3.7. Με τθ λφςθ όλα τα τυχόν ζξοδα και επιβαρφνςεισ κακίςτανται λθξιπρόκεςμα
και απαιτθτά ενϊ τυχόν πιςτωτικό υπόλοιπο μεταφζρεται ςε λογαριαςμό ςτθ
διάκεςθ του Ρελάτθ, με ςχετικι ειδοποίθςι του, κατά τα οριηόμενα ςτο εδάφιο 3.2
ανωτζρω.
7.4. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ
7.4.1. Θ Τράπεηα δφναται να τροποποιεί διατάξεισ τθσ παροφςασ, για ςπουδαίο και
ειδικό λόγο. Κάκε τροποποίθςθ των όρων προτείνεται από τθν Τράπεηα ςτον
Ρελάτθ:
 Με εξατομικευμζνθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Ρελάτθ, θ οποία μπορεί να
γίνει μζςω τθσ περιοδικισ του ενθμζρωςθσ ι με οποιοδιποτε άλλο
πρόςφορο τρόπο και
 Τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν από τθν προτεινόμενθ θμερομθνία ζναρξθσ
ιςχφοσ τουσ
7.4.2. Σε περίπτωςθ που ο Ρελάτθσ δεν γνωςτοποιιςει αμζςωσ ςτθν Τράπεηα, και
το αργότερο πριν από τθν προτεινόμενθ θμερομθνία ιςχφοσ τουσ, τθ μθ αποδοχι
αυτϊν των τροποποιιςεων, τεκμαίρεται ότι τισ ζχει αποδεχκεί.
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7.4.3. Σε περίπτωςθ που ο Ρελάτθσ δεν αποδεχκεί τθν ωσ άνω τροποποίθςθ τότε
δικαιοφται να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7.3.
ανωτζρω.
7.4.4. Τροποποίθςθ δεν κεωρείται θ μεταβολι ςτοιχείων τα οποία από τθν φφςθ
τουσ κεωροφνται μεταβαλλόμενα μεγζκθ ι ςυμφωνοφνται μεταβλθτά.
7.5. Εξαςφάλιςθ τθσ Τράπεηασ – Επίςχεςθ – Συμψθφιςμόσ – Δζςμευςθ
Λογαριαςμϊν Κατακζςεων
7.5.1. Θ Τράπεηα δικαιοφται κατά τθν εφλογθ και δίκαιθ κρίςθ τθσ να ηθτά από τον
Ρελάτθ τθν παροχι εξαςφάλιςθσ για τθν κάλυψθ πιςτωτικοφ ορίου ι τθν αφξθςθ
εξαςφαλίςεων που ζχουν ιδθ παραςχεκεί, ςε περίπτωςθ που οι εξαςφαλίςεισ που
ζχουν δοκεί δεν επαρκοφν, για οποιαδιποτε απαίτθςι τθσ ζναντι του Ρελάτθ.
7.5.2. Κάκε περιουςιακό ςτοιχείο το οποίο θ Τράπεηα ζχει ςτθν κατοχι τθσ για
λογαριαςμό του Ρελάτθ, αποτελεί εγγφθςθ για τθν εκπλιρωςθ από τον Ρελάτθ
προσ τθν Τράπεηα των υποχρεϊςεϊν του. Σε περίπτωςθ υπερθμερίασ του Ρελάτθ,
ςε περίπτωςθ που οι ιδθ παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ δεν επαρκοφν, θ Τράπεηα
ζχει δικαίωμα επίςχεςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ρελάτθ μζχρι ο Ρελάτθσ
να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του.
7.5.3. Ραράλλθλα, θ Τράπεηα προσ ικανοποίθςθ οποιαςδιποτε απαίτθςισ τθσ που
απορρζει από τθν κάκε είδουσ ςυναλλακτικι ςχζςθ με τον Ρελάτθ ζχει δικαίωμα
ςυμψθφιςμοφ προσ οποιαδιποτε άλλθ ανταπαίτθςθ του Ρελάτθ, ζςτω αν αυτι
προζρχεται από εμβάςματα ι κατακζςεισ ςε διαφορετικό νόμιςμα και μόνο κατόπιν
ζγγραφθσ διλωςισ τθσ προσ αυτόν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ
Κϊδικα. Σε κάκε περίπτωςθ ο Ρελάτθσ αναγνωρίηει ότι θ Τράπεηα δεν κα είναι
υποχρεωμζνθ να αςκιςει οποιοδιποτε δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ προκειμζνου να
ικανοποιιςει απαιτιςεισ τθσ από οποιαδιποτε κατά του Ρελάτθ αιτία.
7.5.4. Με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που επιβάλλεται από το νόμο ι με δικαςτικι
απόφαςθ, οι κατακζςεισ και οι λογαριαςμοί δεν εκχωροφνται, δεν μεταβιβάηονται,
δεν ενεχυριάηονται υπζρ τρίτων πλθν τθσ Τράπεηασ, παρά μόνο κατόπιν ςχετικισ
προθγοφμενθσ ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ τθσ Τράπεηασ.
7.5.5. Θ Τράπεηα ζχει το δικαίωμα να δεςμεφει οποιονδιποτε λογαριαςμό ι/ και
άλλο περιουςιακό ςτοιχείο τθρεί ο Ρελάτθσ ςτθν Τράπεηα, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ νομοκεςίασ για
τθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποιιςεωσ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ.
7.6. Ρροςυμβατικι Ενθμζρωςθ
7.6.1. Ο Ρελάτθσ πριν από τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε πράξθσ ςε ςχζςθ με
τον/τουσ Λογαριαςμό/οφσ του οφείλει να λαμβάνει γνϊςθ των ιςχυόντων τθν
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δεδομζνθ
ςτιγμι
τθσ
εκτζλεςθσ
χαρακτθριςτικϊν
τθσ
πράξθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά και των ιςχυόντων επιτοκίων, των εξόδων και
τθσ εφαρμοςτζασ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον
Τιμολόγιο Τραπεηικϊν Εργαςιϊν, το Δελτίο Τιμϊν Συναλλάγματοσ και τον Ρίνακα
Επιτοκίων που κζτει ςτθν διάκεςι του θ Τράπεηα.
7.6.2. Ο Ρελάτθσ δθλϊνει ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι ζχει λάβει προςυμβατικά
πλιρθ και ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ, ςχετικά με τα επί μζρουσ χαρακτθριςτικά των
Λογαριαςμϊν και των υπθρεςιϊν τθσ Τράπεηασ αλλά και τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
7.7. Διάφορεσ Διατάξεισ
7.7.1. Θ παροφςα ςφμβαςθ ερμθνεφεται ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και τθ
ςυναλλακτικι πρακτικι ςτισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ.
7.7.2. Θ παροφςα Σφμβαςθ υπεριςχφει κάκε αντίκετθσ προθγοφμενθσ ςυμφωνίασ
αναφορικά με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ υπθρεςιϊν πλθρωμισ και τουσ
όρουσ κατακζςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.
7.7.3. Ο Ρελάτθσ δικαιοφται οποτεδιποτε κατόπιν ςχετικοφ αιτιματόσ του να
λαμβάνει αντίγραφο τθσ παροφςασ.
7.7.4. Σε καμία περίπτωςθ θ παράλειψθ ι θ κακυςτζρθςθ τθσ Τράπεηασ να αςκιςει
νόμιμα ι ςυμβατικά δικαιϊματά τθσ, δε μπορεί να ερμθνευτεί ι εκλθφκεί ωσ
παραίτθςθ, ζςτω μερικι, από τα δικαιϊματα αυτά.
7.7.5. Θ ακυρότθτα ι θ ακυρωςία ενόσ όρου τθσ παροφςασ δε κα επιδρά κατά
κανζνα τρόπο ςτο κφροσ και τθ δεςμευτικότθτα των υπολοίπων όρων τθσ. Γενικοί
όροι Συναλλαγϊν των οποίων θ αναγραφι ζχει απαγορευκεί με πράξθ τθσ
αρμόδιασ αρχισ κατά τουσ οριςμοφσ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί
προςταςίασ του καταναλωτι, κεωροφνται αυτοδικαίωσ μθ γεγραμμζνοι.
7.7.6. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν κα
ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων λόγω τθσ
επζλευςθσ τζτοιου γεγονότοσ.
7.8. Δωςιδικία – Εφαρμοςτζο Δίκαιο
7.8.1. Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο, τόςο για τα ηθτιματα
ουςιαςτικοφ περιεχομζνου όςο και για τα ηθτιματα τφπου και ερμθνείασ και
ειδικότερα από το Ν.Δ. τθσ 17-7/13.08.1923 «περί ειδικϊν διατάξεων επί ανωνφμων
εταιριϊν», όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
7.8.2. Για κάκε διαφορά και/ι αμφιςβιτθςθ που δθμιουργείται και/ι απορρζει από
τθν παροφςα Σφμβαςθ αρμόδια είναι κατά πρϊτο λόγο τα δικαςτιρια των Ακθνϊν,
ςτθν ςυντρζχουςα δικαιοδοςία των οποίων υποβάλλονται τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
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με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, χωρίσ να αποκλείεται θ υπαγωγι τθσ διαφοράσ ςε
άλλα κατά νόμο αρμόδια δικαςτιρια.
7.8.3. Ο Ρελάτθσ διατθρεί πάντοτε το δικαίωμα για οποιοδιποτε παράπονο ςχετικά
με τθν παροφςα να απευκφνεται ςτθν Υπθρεςία Ραραπόνων τθσ Τράπεηασ, όπου
αυτι ςτεγάηεται και/ι ςτο Κζντρο Τθλεφωνικισ Εξυπθρζτθςθσ (τθλ.
+302108173000). Εφόςον κεωρεί ότι το παράπονό του δεν ζχει επιλυκεί
ικανοποιθτικά, για τθν εξωδικαςτικι επίλυςι του δφναται να απευκφνεται ςτον
Συνιγορο Καταναλωτι , ςτον Μεςολαβθτι Τραπεηικϊν-Επενδυτικϊν Υπθρεςιϊν και
ςτισ Επιτροπζσ Φιλικοφ Διακανονιςμοφ που προβλζπονται ςτο άρκρο 11 του ν.
2251/1994, που εδρεφουν ςτισ κατά τόπο Ρεριφζρειεσ.
7.9. Επεξεργαςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων
7.9.1. Ο Ρελάτθσ με τθν παροφςα παρζχει ςτθν Τράπεηα τθν ρθτι και ανεπιφφλακτθ
ςυγκατάκεςι του και τθν εξουςιοδοτεί να τθρεί ςε θλεκτρονικι ι οποιαδιποτε άλλθ
μορφι αρχεία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα κατά τθν ζννοια του Ν. 2472/1997
ςτα οποία κα καταχωροφνται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που αφοροφν τον
Ρελάτθ και ζχουν ςυλλεχκεί ι κα ςυλλεχκοφν από τθν Τράπεηα είτε με διλωςθ του
ίδιου του Ρελάτθ (Αίτθςθ) ι με τθν ςυνδρομι του, είτε νόμιμα από άλλθ πθγι κακϊσ
και όςα προςωπικά δεδομζνα προκφψουν από τθν ςυναλλακτικι ςχζςθ με τθν
Τράπεηα, εκτόσ αν ο Ρελάτθσ δθλϊςει εγγράφωσ ότι δεν επικυμεί τθ χριςθ των
δεδομζνων που τον αφοροφν για τον ςκοπό αυτό. Επιπλζον ο Ρελάτθσ δθλϊνει πωσ
γνωρίηει ότι, ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του Ν. 2472/97, ζχει δικαίωμα
πρόςβαςθσ και αντίρρθςθσ ςχετικά με τα προςωπικά δεδομζνα που τον αφοροφν και
τα οποία αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ.
7.9.2. Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα είναι τα ακόλουκα: (α) τα ςτοιχεία και οι
πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτθν παροφςα και όςα περιζρχονται ςε γνϊςθ τθσ
Τράπεηασ με αφορμι αυτιν ι κα περιζλκουν νόμιμα ςτθν Τράπεηα ςτο μζλλον, ςτο
πλαίςιο τθσ εκπλιρωςθσ/λειτουργίασ τθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ, για τθν οποία
υποβάλλεται/ςυνάπτεται θ παροφςα, με το Ρελάτθ, (β) τα ςτοιχεία
οικονομικισ/ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ, κακϊσ και οι πλθροφορίεσ αναφορικά με
τθν κίνθςθ των πάςθσ φφςεωσ λογαριαςμϊν που είτε τθροφνται ι κα τθρθκοφν ςτθν
Τράπεηα είτε ςε άλλα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα.
7.9.3. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ εξυπθρζτθςθ, υποςτιριξθ και
παρακολοφκθςθ των ςυναλλακτικϊν ςχζςεων τθσ Τράπεηασ με τον Ρελάτθ, θ
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των ςυμφερόντων τθσ Τράπεηασ, θ
προςταςία τθσ εμπορικισ πίςτθσ τθσ και των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν τθσ, θ
αναβάκμιςθ και προϊκθςθ των υπθρεςιϊν τθσ κακϊσ και θ διαςφάλιςθ τθσ
πρόλθψθσ, διερεφνθςθσ και εντοπιςμοφ περιςτατικϊν απάτθσ ςχετικά με τισ
πλθρωμζσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2472/1997 όπωσ ιςχφει και τισ
απαιτιςεισ του Ν. 3691/2008.
7.9.4. Ο Ρελάτθσ δθλϊνει και ςυναινεί ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι θ Τράπεηα δεν κα
διαβιβάηει ι γνωςτοποιεί τα Ρροςωπικά Δεδομζνα ςε τρίτουσ, εκτόσ αν πρόκειται
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για: 1) εταιρείεσ προσ τισ οποίεσ ζχει ανακζςει μερικά ι ολικά τθν εκτζλεςθ για
λογαριαςμό τθσ επεξεργαςίασ των Ρροςωπικϊν Δεδομζνων, ςφμφωνα με το Νόμο,
2) επιχειριςεισ που ανικουν ςτον ίδιο Πμιλο με αυτιν και βρίςκονται ςε χϊρεσ
εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι και εκτόσ ΕΕ, αλλά, ςτθν περίπτωςθ αυτι, κατόπιν
προθγοφμενθσ άδειασ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων, 3) το
διατραπεηικό αρχείο τθσ «ΤΕΙΕΣΙΑΣ Α.Ε.» με ςκοπό τθν προςταςία τθσ πίςτθσ και
εξυγίανςθσ των ςυναλλαγϊν και των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, κακϊσ και τθ
διαπίςτωςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των ςυναλλαςςομζνων, 4) διαβίβαςθ ι
γνωςτοποίθςθ που επιβάλλεται από το νόμο ι δικαςτικι απόφαςθ και 5)
διαβίβαςθ που επιβάλλεται για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και
δθλαδι διαβίβαςθ ςε Αρχζσ εντόσ ι/ και εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από τισ
Τράπεηεσ ι τουσ Οργανιςμοφσ Συςτθμάτων Ρλθρωμϊν ςτουσ οποίουσ
διαβιβάηονται, ςτο βακμό που θ παροχι αυτι κα γίνεται αποκλειςτικά για νόμιμουσ
ςκοποφσ (ενδεικτικά καταπολζμθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ ι τθν τρομοκρατία ι λίςτεσ προςϊπων που υπόκεινται ςε
περιοριςτικά μζτρα κλπ) και με πλιρθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ νομοκεςίασ των
χωρϊν, ςτισ οποίεσ οι ωσ άνω Τράπεηεσ ι Οργανιςμοί Συςτθμάτων Ρλθρωμϊν
λειτουργοφν ι είναι εγκατεςτθμζνοι, και 6) διαβίβαςθ που επιβάλλεται για τθν
είςπραξθ των απαιτιςεων τθσ Τράπεηασ ςε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ από τα
Υποκείμενα των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν με τθν παροφςα.
7.9.5. Θ επεξεργαςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων κα διατθρθκεί και μετά τθ λιξθ τθσ
ςυναλλακτικισ ςχζςθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ παρζχεται και για όςο χρονικό διάςτθμα
απαιτείται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
7.9.6. Ο Ρελάτθσ δθλϊνει ότι αποδζχεται ρθτά και ανεπιφφλακτα τθν επεξεργαςία
των προςωπικϊν δεδομζνων του για τουσ ςκοποφσ που αναφζρονται ανωτζρω.

Μαροφςι, ...............

Για τθν ΤΑΡΕΗΑ

Ο ΡΕΛΑΤΘΣ

ΕΠΕΝΔΤΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.
Η Σράπεζα εποπηεύεηαι από ηην Σράπεζα ηης Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειηοσργίας 52/2/17.12.99
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003664201000 • Α.Φ.Μ.:099369013, Δ.Ο.Τ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΓΘΑΛΕΘΑ 32 & ΠΑΡΑΔΕΘΟΤ, 151 25 Μαρούζι. Tηλ. 210 81.73.000 • Fax. 210 81.73.101

E21.2/ 24-05-2016

www.ibg.gr
45/46

ΔΘΛΩΣΘ

Δθλϊνω ότι διάβαςα, κατανόθςα και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ Γενικοφσ
Προυσ Τραπεηικϊν Συναλλαγϊν τθσ Επενδυτικισ Τράπεηασ Ελλάδοσ (Ζκδοςθ 1/0804-2016) κακϊσ επίςθσ ότι παρζλαβα υπογεγραμμζνο αντίγραφό τουσ.

Μαροφςι, ………….

ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ

Ο ΡΕΛΑΤΘΣ

ΕΠΕΝΔΤΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.
Η Σράπεζα εποπηεύεηαι από ηην Σράπεζα ηης Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειηοσργίας 52/2/17.12.99
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