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∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα εµβάσµατα SΕΡΑ εµπίπτουν στο Σχέδιο SΕΡΑ («το Σχέδιο») και αφορούν µεταφορές σε Ευρώ µεταξύ λογαριασµών πελατών που διατηρούνται στον Ενιαίο Χώρο
Πληρωµών σε Ευρώ (SΕΡΑ). Το SΕΡΑ περιλαµβάνει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.
Η χρήση της Υπηρεσίας Εξερχοµένων Εµβασµάτων SΕΡΑ κατ' εντολή του Πελάτη/Συνδροµητή διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους Όρους και
Προϋποθέσεις Παροχής της Υπηρεσίας Internet Banking (Ι-Banking) της Τράπεζας, την Αίτηση για Άνοιγµα Νέου Τραπεζικού Λογαριασµού, τον Κατάλογο ∆ικαιωµάτων και
Χρεώσεων της Τράπεζας καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που η Τράπεζα ήθελε υιοθετήσει από καιρού εις καιρό, γνωστοποιήσει στον
Πελάτη/Συνδροµητή και ο τελευταίος αποδεχθεί ρητά, σιωπηρά ή µε τη συµπεριφορά του. Για οποιοδήποτε θέµα δεν ρυθµίζεται από τα προαναφερθέντα θα εφαρµόζεται η
συνήθης τραπεζική πρακτική.
I.
Γ ενικοί Ορισµοί
Όλοι οι όροι που παρουσιάζονται µε κεφαλαία και δεν ορίζονται στον παρόν έγγραφο, θα έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στους Κανονισµούς του Σχεδίου
Εµβασµάτων SΕΡΑ (SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook).
Όλοι οι ορισµοί θεωρούνται µέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων:
«Απόρριψη» προκύπτει όταν το Έµβασµα δεν γίνει αποδεχτό για διεκπεραίωση πριν τη ∆ιατραπεζική Εκκαθάριση (δηλαδή την εκκαθάριση µεταξύ της Τράπεζας
και της Τράπεζας του ∆ικαιούχου).
«BIC» σηµαίνει το συνδυασµό γραµµάτων, αριθµών ή συµβόλων που διαβιβάζεται από τον Πελάτη/Συνδροµητή στην Τράπεζα µέσω της Υπηρεσίας Ι-Banking και
ταυτοποιεί την Τράπεζα του ∆ικαιούχου µέσω της οποίας ο λογαριασµός του ∆ικαιούχου θα πιστωθεί σύµφωνα µε την Εντολή Εµβάσµατος.
«∆ιάρκεια Εκτέλεσης» σηµαίνει τον αριθµό ηµερών που παρέρχονται από την Ηµεροµηνία Αποδοχής µέχρι την ηµεροµηνία πίστωσης του λογαριασµού του
∆ικαιούχου.
«∆ιατραπεζική Εκκαθάριση» σηµαίνει το διακανονισµό λογαριασµών µεταξύ της Τράπεζας και της Τράπεζας του ∆ικαιούχου µέσω Μηχανισµού ∆ιακανονισµού και
Εκκαθάρισης ή Ενδιάµεσων, όπως ορίζονται στους Κανονισµούς του Σχεδίου Εµβασµάτων SΕΡΑ.
«∆ικαιούχος» σηµαίνει το φυσικό, νοµικό ή άλλο πρόσωπο ή οργανισµό το οποίο καθορίζεται στην Εντολή Εµβάσµατος και το οποίο εισπράττει το ποσό της Εντολής
Εµβάσµατος µε πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασµό.
«Εντολή Εµβάσµατος» σηµαίνει την εντολή η οποία παρέχεται από τον Πελάτη/Συνδροµητή προς την Τράπεζα, µέσω της Υπηρεσίας Ι-Banking, για διεκπεραίωση
του Εµβάσµατος. Η εντολή θα πρέπει να εµπεριέχει όλες τις πληροφορίες και να έχει τη µορφή που απαιτείται από την Τράπεζα σύµφωνα µε τους όρους του Σχεδίου.
«Επιστροφή» προκύπτει όταν το Έµβασµα επιστρέφεται από την Τράπεζα του ∆ικαιούχου µετά τη ∆ιατραπεζική Εκκαθάριση.
«Ηµεροµηνία Αποδοχής» σηµαίνει την ηµεροµηνία εκπλήρωσης από τον Πελάτη/Συνδροµητή των όρων που τέθηκαν από την Τράπεζα αναφορικά µε τη
διεκπεραίωση του Εµβάσµατος και οι οποίοι περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται (α) στην εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη νοµοθεσία
και άλλους κανονισµούς, (β) στα Χρονικά Όρια (Cut-Off Times), (γ) στη διαθεσιµότητα επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασµό του Πελάτη/Συνδροµητή στον οποίο θα
γίνει η χρέωση και (δ) στη διαθεσιµότητα όλων των αναγκαίων πληροφοριών για εκτέλεση της Εντολής Εµβάσµατος.
«Ηµεροµηνία Εκτέλεσης» σηµαίνει την ηµεροµηνία χρέωσης του λογαριασµού του Πελάτη/Συνδροµητή ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα.
«ΙΒΑΝ» σηµαίνει το συνδυασµό γραµµάτων, αριθµών ή συµβόλων που διαβιβάζεται από τον Πελάτη/Συνδροµητή στην Τράπεζα µέσω της Υπηρεσίας I-Banking και
ταυτοποιεί το ∆ικαιούχο ή/και το λογαριασµό του ∆ικαιούχου ο οποίος θα πιστωθεί σύµφωνα µε την Εντολή Εµβάσµατος.
«Κανονισµοί του Σχεδίου Εµβασµάτων SΕΡΑ» σηµαίνει τους Κανονισµούς (SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook) που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Πληρωµών (European Payment Council) όπως αυτοί τυχόν να τροποποιούνται από καιρού εις καιρό.
«Πελάτης/Συνδροµητής» σηµαίνει το φυσικό, νοµικό ή άλλο πρόσωπο ή οργανισµό το οποίο παρέχει στην Τράπεζα, µέσω της Υπηρεσίας I-Banking), Εντολή για
διεκπεραίωση του Εµβάσµατος σύµφωνα µε τους όρους του Σχεδίου
«Τράπεζα» σηµαίνει τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ η οποία λαµβάνει µέρος ως Συµµετέχοντας σύµφωνα µε τους ορισµούς που αναγράφονται στους
Κανονισµούς του Σχεδίου Εµβασµάτων SΕΡΑ. Η Τράπεζα λαµβάνει την Εντολή Εµβάσµατος από τον Πελάτη/Συνδροµητή µέσω της Υπηρεσίας Ι-Βanking και µε βάση
αυτή διενεργεί την πληρωµή στην Τράπεζα του ∆ικαιούχου για πίστωση του λογαριασµού του ∆ικαιούχου, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην
Εντολή Εµβάσµατος και σύµφωνα µε τους όρους του Σχεδίου.
«Τράπεζα ∆ικαιούχου» σηµαίνει την Τράπεζα η οποία λαµβάνει µέρος ως Συµµετέχοντας σύµφωνα µε τους ορισµούς που αναγράφονται στους Κανονισµούς του
Σχεδίου Εµβασµάτων SΕΡΑ. Η Τράπεζα του ∆ικαιούχου λαµβάνει την Εντολή Εµβάσµατος από την Τράπεζα και πιστώνει το λογαριασµό του ∆ικαιούχου σύµφωνα µε
τις πληροφορίες που αναγράφονται στην Εντολή Εµβάσµατος και σύµφωνα µε τους όρους του Σχεδίου.
«Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει την ηµέρα η οποία δεν είναι τραπεζική αργία στην Κύπρο, στη χώρα της Τράπεζας του ∆ικαιούχου και κατά την οποία το
∆ιευρωπαϊκό Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο Target2 βρίσκεται σε λειτουργία.
«Υπηρεσία Εξερχοµένων Εµβασµάτων SEPA µέσω της Υπηρεσίας Ι-Banking» σηµαίνει το σύστηµα και/ή τις υπηρεσίες οι οποίες είναι αναπόσπαστα
συνδεδεµένες µε τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται µε αυτές και που παρέχονται από την Τράπεζα στον Πελάτη/Συνδροµητή ώστε αυτός να είναι σε θέση να
πραγµατοποιεί µεταφορές σε Ευρώ προς λογαριασµούς δικαιούχων εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ (SΕΡΑ) µέσω της Υπηρεσίας Ι-Banking της
Τράπεζας.
«Χρονικά Όρια (Cut-Off Times)» σηµαίνει την ώρα µέχρι την οποία ο Πελάτης/Συνδροµητής πρέπει να εφοδιάσει την Τράπεζα µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
και στοιχεία που απαιτούνται από αυτή και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που αυτή θέτει για να θεωρηθεί ότι η Τράπεζα έχει αποδεχτεί την Εντολή Εµβάσµατος τη
συγκεκριµένη ηµέρα. Για σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, το εν λόγω χρονικό όριο καθορίζεται στις 13:30.
II. ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Μερών
1.

Ο Πελάτης/Συνδροµητής εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα να ενεργεί µε βάση την Εντολή Εµβάσµατος που παρέχεται από αυτόν µέσω της Υπηρεσίας
I-Banking.

2.

Ο Πελάτης/Συνδροµητής αναλαµβάνει να συµµορφώνεται πλήρως µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και να καλύπτει/αποζηµιώνει την Τράπεζα

3.

Ο Πελάτης/Συνδροµητής, κατά την καταχώρηση της Εντολής Εµβάσµατος, καθορίζει το λογαριασµό ο οποίος θα χρεωθεί για σκοπούς εκτέλεσης του Εµβάσµατος.

αναφορικά µε οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσµα της µη συµµόρφωσης του µε τις προϋποθέσεις αυτές.
4.

Αν ο Πελάτης/Συνδροµητής επιθυµεί να υπάρχει κωδικός αναφοράς (reference) της συναλλαγής, οφείλει να µεριµνήσει όπως αυτό αναγραφεί στην Εντολή
Εµβάσµατος. Η δοµή του εν λόγω κωδικού αναφοράς θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον Πελάτη/Συνδροµητή.

5.

Ο Πελάτης/Συνδροµητής έχει το δικαίωµα να ζητήσει από την Τράπεζα να του κοινοποιήσει τον κωδικό αναφοράς του Εµβάσµατος ο οποίος έχει καθοριστεί από
την ίδια για σκοπούς προσδιορισµού του Εµβάσµατος. Ο Πελάτης/Συνδροµητής δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε άλλους κωδικούς
αναφοράς για το σκοπό αυτό.

6.

Ο Πελάτης/Συνδροµητής οφείλει να διασφαλίζει ότι όλες οι οδηγίες/εντολές που δίνονται στην Τράπεζα είναι ακριβείς και ολοκληρωµένες. Ο Πελάτης/Συνδροµητής
έχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των απαραίτητων πληροφοριών για εκτέλεση της Εντολής Εµβάσµατος όπως καθορίζονται στους Κανονισµούς του
Σχεδίου Εµβασµάτων SEPA (π.χ. ΙΒΑΝ, σκοπός Εµβάσµατος).

7.

Κάθε Εντολή Εµβάσµατος καθίσταται ανέκκλητη και δεσµευτική µόλις ληφθεί από την Τράπεζα. Μετά τη λήψη της Εντολής Εµβάσµατος από την Τράπεζα, η
τελευταία δύναται να προβεί σε ενέργειες προς ικανοποίηση του αιτήµατος του Πελάτη/Συνδροµητή για ανάκληση της Εντολής Εµβάσµατος χωρίς οποιαδήποτε
δέσµευση για τη θετική έκβαση των ενεργειών της.
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Τηρουµένων των προνοιών των παραγράφων 9, 11 και 12 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η Τράπεζα αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση του Εµβάσµατος
µέσα σε µία (1) Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα µετά την Ηµεροµηνία Αποδοχής. Αν η Εντολή Εµβάσµατος υποβληθεί από τον Πελάτη/Συνδροµητή σε µη Τραπεζική
Εργάσιµη Ηµέρα, τότε η Τράπεζα θα εκτελέσει την Εντολή Εµβάσµατος την αµέσως επόµενη Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα.

9.

Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Τράπεζας οι νοµικές προϋποθέσεις (περιλαµβανοµένων χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του προαναφεροµένου, των
αναγκαίων ελέγχων για αδικήµατα συγκάλυψης και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας) δεν πληρούνται ή κατά την κρίση της Τράπεζας προκύπτουν νοµικοί
περιορισµοί θα λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία.

10.

Η Τράπεζα θα µεταφέρει ολόκληρο το ποσό του Εµβάσµατος στην Τράπεζα του ∆ικαιούχου όπως αυτό αναγράφεται στην Εντολή Εµβάσµατος. Ο
Πελάτης/Συνδροµητής θα καταβάλλει στην Τράπεζα τα έξοδα του Εµβάσµατος, σύµφωνα µε τον Κατάλογο ∆ικαιωµάτων και Χρεώσεων της Τράπεζας µε χρέωση
του λογαριασµού του µε ηµεροµηνία αξίας την ηµεροµηνία λήψης της Εντολής Εµβάσµατος.

11.

Η Εντολή Εµβάσµατος µπορεί να απορριφθεί (Rejection) από την Τράπεζα ή οποιαδήποτε Ενδιάµεση Τράπεζα ή Μηχανισµό ∆ιακανονισµού και Εκκαθάρισης για
οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στους Κανονισµούς του Σχεδίου Εµβασµάτων SΕΡΑ. Οι λόγοι αυτοί συµπεριλαµβάνουν, χωρίς επηρεασµό της
γενικότητας του προαναφεροµένου, λανθασµένο κώδικα συναλλαγής, λανθασµένη ∆οµή Αρχείου (File Format), λανθασµένο BIC και ΙΒΑΝ, λήψη της Εντολής
Εµβάσµατος µετά τα Χρονικά Όρια ή για οποιαδήποτε άλλα ρυθµιστικά αίτια.

12.

Η Εντολή Εµβάσµατος µπορεί να επιστραφεί (Return) από την Τράπεζα του ∆ικαιούχου πριν την Εκτέλεση για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται
στους Κανονισµούς του Σχεδίου Εµβασµάτων SΕΡΑ. Οι λόγοι αυτοί συµπεριλαµβάνουν, χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του προαναφεροµένου, λανθασµένο
ΒΙC και ΙΒΑΝ, µη υπαρκτό, κλειστό ή παγοποιηµένο λογαριασµό ∆ικαιούχου, µη επιτρεπόµενο Έµβασµα για τον τύπο λογαριασµού του ∆ικαιούχου, άκυρη
διεύθυνση του Λογαριασµού του ∆ικαιούχου, αποβιώσας ∆ικαιούχος, σχετικές οδηγίες του ∆ικαιούχου ή για οποιαδήποτε άλλα ρυθµιστικά αίτια.

13.

Τόσο σε περίπτωση απόρριψης (Rejection) όσο και σε περίπτωση επιστροφής (Return) του Εµβάσµατος σύµφωνα µε τις παραγράφους 11 και 12 ανωτέρω, η
Τράπεζα θα ειδοποιήσει τον Πελάτη/Συνδροµητή µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και µε όποιο τρόπο η Τράπεζα θεωρεί κατάλληλο, για την εν λόγω απόρριψη
ή επιστροφή.

14.

Αν κατόπιν Εντολής Εµβάσµατος του Πελάτη/Συνδροµητή η Τράπεζα του ∆ικαιούχου δεν έλαβε το ποσό του Εµβάσµατος ή µέρος αυτού εντός των προθεσµιών
που αναφέρονται στην παράγραφο 8 ανωτέρω για λόγους που άπτονται στη λανθασµένη και/ή ανακριβή διαβίβαση της Εντολής Εµβάσµατος από την Τράπεζα, η
Τράπεζα θα επιστρέφει αµελλητί στον Πελάτη/Συνδροµητή το ποσό του Εµβάσµατος που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλµένα και θα επαναφέρει το
χρεωθέντα λογαριασµό στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η χρέωση. Νοείται ότι η Τράπεζα θα επιστρέφει το ποσό του
Εµβάσµατος στον Πελάτη/Συνδροµητή µόνο εφόσον η Τράπεζα του ∆ικαιούχου επιστρέφει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Η Τράπεζα φέρει επιπρόσθετη ευθύνη για
χρεώσεις και τόκους που επιβαρύνουν τον Πελάτη/Συνδροµητή συνεπεία µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης εκτέλεσης του Εµβάσµατος.

15.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης/Συνδροµητής παραβεί οποιοδήποτε εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων η Τράπεζα έχει το δικαίωµα να αρνηθεί να
εκτελέσει οποιεσδήποτε εντολές/οδηγίες του. Η Τράπεζα µόλις καταστεί εφικτό θα καθιστά διαθέσιµες τις πληροφορίες που αφορούν την άρνηση, τους λόγους της
άρνησης καθώς επίσης και τη διαδικασία επανόρθωσης των τυχόν λαθών που οδήγησαν στην άρνηση, εντός των προθεσµιών της παραγράφου 8 ανωτέρω εκτός
εάν αυτό απαγορεύεται από άλλες πρόνοιες του κυπριακού ή του κοινοτικού δικαίου. Ο Πελάτης/Συνδροµητής θα µπορεί να λαµβάνει τέτοια πληροφόρηση
επικοινωνώντας µε την Τράπεζα. Στις περιπτώσεις που η άρνηση για εκτέλεση Εµβάσµατος είναι αποδεδειγµένα αιτιολογηµένη, η Τράπεζα δύναται να χρεώνει
τον Πελάτη/Συνδροµητή µε έξοδα σχετικά µε την ως άνω αναφερόµενη πληροφόρηση σύµφωνατον Κατάλογο ∆ικαιωµάτων και Χρεώσεων της.

16.

Τηρουµένων τυχόν νοµικών ή ρυθµιστικών προϋποθέσεων ή περιορισµών που υπερισχύουν, όλα τα στοιχεία Εµβάσµατος που δόθηκαν από τον
Πελάτη/Συνδροµητή θα µεταφερθούν ολοκληρωµένα και χωρίς τροποποίηση από την Τράπεζα µέσω οποιοσδήποτε Ενδιάµεσης Τράπεζας ή Μηχανισµού
Εκκαθάρισης Πληρωµών προς την Τράπεζα του ∆ικαιούχου. Η Τράπεζα του ∆ικαιούχου οφείλει να παρέχει στο ∆ικαιούχο όλα τα δεδοµένα του Εµβάσµατος
ολοκληρωµένα χωρίς τροποποίηση.

17.

Τα δεδοµένα που περιέχονται στις Εντολές Εµβάσµατος προωθούνται στην Τράπεζα του ∆ικαιούχου µέσω του παγκόσµιου δικτύου µηνυµάτων πληρωµών που
είναι το Βελγικό “Society for Worldwide Inter-Bank Financial Telecommunication” (SWIFT). Για λόγους ασφάλειας του συστήµατος του το SWIFT διατηρεί τα
δεδοµένα των συναλλαγών σε κέντρα επιχειρήσεων στην Ευρώπη και ΗΠΑ και ως αποτέλεσµα προσωπικά δεδοµένα µεταφέρονται στις ΗΠΑ. Η µεταφορά των
δεδοµένων αυτών µέσω του SWIFT στις ΗΠΑ διενεργείται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα δεδοµένα αυτά µπορούν να έχουν πρόσβαση οι αρµόδιες αρχές των ΗΠΑ σε συµµόρφωση µε την τοπική ισχύουσα
νοµοθεσία για σκοπούς καταπολέµησης της τροµοκρατίας.

18.

Η Τράπεζα οφείλει:
(α)

Να παρέχει στην Τράπεζα του ∆ικαιούχου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που καθορίζονται στους Κανονισµούς του Σχεδίου Εµβασµάτων SΕΡΑ (π.χ
το όνοµα του ∆ικαιούχου, αριθµό ΙΒΑΝ, ποσό σε Ευρώ).

(β)

Να αποστείλει στην Τράπεζα του ∆ικαιούχου οποιεσδήποτε πληροφορίες δόθηκαν από τον Πελάτη/Συνδροµητή αναφορικά µε το σκοπό του Εµβάσµατος.

(γ)

Να προσδιορίσει στην Τράπεζα του ∆ικαιούχου το Έµβασµα ως Έµβασµα που εµπίπτει στο Σχέδιο.

(δ)

Να θεωρήσει εκτός Σχεδίου οποιοδήποτε Έµβασµα το οποίο δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις των Κανονισµών του Σχεδίου Εµβασµάτων 5ΕΡΑ ή να αρνηθεί
να διεκπεραιώσει την Εντολή Εµβάσµατος.

(ε)

Να διασφαλίσει την αυθεντικότητα και εγκυρότητα της Εντολής Εµβάσµατος, όπου αυτό είναι δυνατό.

(στ)

Να προβεί σε έλεγχο των στοιχείων της Εντολής Εµβάσµατος (περιλαµβανοµένου και ελέγχου των ΙΒΑΝ και BIC) και να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει
ανάλογα.

(ζ)

Κατόπιν αποδοχής της Εντολής Εµβάσµατος να χρεώσει το λογαριασµό του Πελάτη/Συνδροµητή και να αποστείλει το Έµβασµα στην Τράπεζα του

(η)

Να παρέχει επεξηγήσεις αναφορικά µε τη διεκπεραίωση της Εντολής Εµβάσµατος σε περίπτωση που προκύψει διαφορά.

∆ικαιούχου για πίστωση στο λογαριασµό του ∆ικαιούχου όπως καθορίζεται στην Εντολή Εµβάσµατος.
19.

Εάν η Εντολή Εµβάσµατος ληφθεί εκτός των Χρονικών Ορίων (Cut-Off Times), η Εντολή Εµβάσµατος δεν θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί εντός της Τραπεζικής
Εργάσιµης Ηµέρας και θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόµενη Τραπεζική Εργάσιµη Ηµέρα.

20.

Μετά την πάροδο της Ηµεροµηνίας Εκτέλεσης, η Τράπεζα δύναται να αρνηθεί να εκτελέσει το Έµβασµα το οποίο δεν εκτελέστηκε κατά την εν λόγω Ηµεροµηνία
λόγω µη ύπαρξης επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασµό πληρωµών του Πελάτη/Συνδροµητή ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου.

21.

Η Τράπεζα έχει το δικαίωµα από καιρού εις καιρό να τροποποιεί κατά την κρίση της οποιοδήποτε εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ο
Πελάτης/Συνδροµητής θα ειδοποιείται από την Τράπεζα σχετικά µε οποιαδήποτε τροποποίηση τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της έτσι ώστε να δύναται εάν το επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα του για άµεσο τερµατισµό των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χωρίς οποιαδήποτε
επιβάρυνση πριν από την ως άνω αναφερόµενη ηµεροµηνία. Νοείται ότι σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσµία εκπνεύσει χωρίς ο Πελάτης/Συνδροµητής να
ασκήσει το πιο πάνω δικαίωµα του θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τους νέους όρους στο σύνολό τους. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να µην ειδοποιεί εκ των
προτέρων τον Πελάτη/Συνδροµητή σε περίπτωση που η συγκεκριµένη τροποποίηση τον θέτει σε ευνοϊκότερη θέση. Σε αυτή την περίπτωση ο
Πελάτης/Συνδροµητής δύναται να λαµβάνει σχετική πληροφόρηση από την ιστοσελίδα της Τράπεζας.

22.

Πληροφορίες που αφορούν εκτέλεση Εµβάσµατος θα τίθενται σε γνώση του Πελάτη/Συνδροµητή µε ξεχωριστή αναλυτική απόδειξη την οποία ο τελευταίος δύναται
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∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

να εκτυπώσει µέσω της Υπηρεσίας I-Banking της Τράπεζας κατά την ολοκλήρωση της υποβολής της Εντολής Εµβάσµατος ή µέσω της µηνιαίας Κατάστασης
Κίνησης Λογαριασµού που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που θα δοθεί γραπτώς από τον
Πελάτη/Συνδροµητή και/ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει συµφωνηθεί µεταξύ του Πελάτη/Συνδροµητή και της Τράπεζας.
23.

Η Τράπεζα δύναται να καθορίζει από καιρού εις καιρό το µέγιστο επιτρεπόµενο ηµερήσιο όριο για εκτέλεση εξερχόµενων Εµβασµάτων εκ µέρους του

III.

Πελάτη/Συνδροµητή δυνάµει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
Γενικοί Όοοι

1.

Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται για αδυναµία, παρεµπόδιση ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση όλων ή µέρους των υποχρεώσεων της σύµφωνα µε τους παρόντες
Όρους και Προϋποθέσεις, την Εντολή Εµβάσµατος ή τους Κανονισµούς του Σχεδίου Εµβασµάτων SΕΡΑ αν η αδυναµία, παρεµπόδιση ή καθυστέρηση προέκυψε
από συνθήκες πέραν του ελέγχου της. Τέτοιες συνθήκες δυνατόν να περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ανωτέρα βία, ηλεκτρική/ηλεκτρονική/µηχανική ή
άλλη βλάβη, εγκληµατική ενέργεια, φωτιά, πληµµύρα και µη διαθεσιµότητα πηγών ενέργειας ανεξαρτήτως αν οι συνθήκες αυτές αφορούν την Τράπεζα ή
οποιοδήποτε άλλο µέρος που εµπλέκεται στη διεκπεραίωση της µεταφοράς.

2.

Η Τράπεζα, οι αντιπρόσωποι, υπάλληλοι και υπάλληλοι των αντιπροσώπων της δεν θα ευθύνονται για έµµεσες και συνεπακόλουθες ζηµιές που τυχόν να
προκύψουν ως αποτέλεσµα της καθυστερηµένης ή µη εκτέλεσης για οποιοδήποτε λόγο οποιουδήποτε εµβάσµατος ή για την παράβαση ή µη τήρηση των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή των Κανονισµών του Σχεδίου Εµβασµάτων SEPA. Οποιαδήποτε ζηµιά που υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στην
Εντολή Εµβάσµατος θα θεωρείται έµµεση ζηµιά. Ζηµιά που προκύπτει από ενέργειες που έχουν ως σκοπό τον περιορισµό ή τη διαχείριση κινδύνου επίσης θα
θεωρείται ως έµµεση ζηµιά.

3.

Σε περίπτωση που το ΙΒΑΝ ή/και το BIC που ο Πελάτης/Συνδροµητής παρέχει στην Τράπεζα είναι λανθασµένο, η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για τη µη εκτέλεση
ή την εσφαλµένη εκτέλεση του Εµβάσµατος. Σε αυτή την περίπτωση, η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ανάκτηση του ποσού του

IV.
1.

Εµβάσµατος και θα χρεώνει τον Πελάτη/Συνδροµητή µε τα σχετικά έξοδα, σύµφωνα µε τον Κατάλογο ∆ικαιωµάτων και Χρεώσεων της.
Τερµατισµός
Ο Πελάτης/Συνδροµητής δύναται να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα την απόφαση του να τερµατίσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρέχοντας για το
σκοπό αυτό τριάντα (30) ηµερών έγγραφη προειδοποίηση. Νοείται ότι το ως άνω αναφερόµενο δικαίωµα δεν επηρεάζει την ευθύνη του Πελάτη/Συνδροµητή
αναφορικά µε οποιοδήποτε Έµβασµα ή Εντολή Εµβάσµατος η οποία λήφθηκε πριν τον τερµατισµό των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν ο τερµατισµός των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων πραγµατοποιηθεί µετά τη συµπλήρωση δώδεκα (12) µηνών από την αρχική αποδοχή τους από τον Πελάτη/Συνδροµητή δεν θα
συνεπάγεται οποιαδήποτε επιβάρυνση για αυτόν. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να χρεώνει τον Πελάτη/Συνδροµητή µε έξοδα σχετικά µε
τον τερµατισµό των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τον Κατάλογο ∆ικαιωµάτων και Χρεώσεων της.

2.

Οποιοδήποτε από τα πιο κάτω γεγονότα τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δυνατό να αποτελέσει αιτία τερµατισµού των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων από την Τράπεζα:
(α)

ο Πελάτης/Συνδροµητής έχει παραβεί οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

(β)

ο Πελάτης/Συνδροµητής έχει παραλείψει να καταβάλει στην Τράπεζα οποιαδήποτε ποσά βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων,

(γ)

οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση, εγγύηση γραπτή ή προφορική που έχει γίνει από τον Πελάτη/Συνδροµητή προς την Τράπεζα για τους σκοπούς των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται ανακριβής, αναληθής ή έχει γίνει παράτυπα,

(δ)

έχει επισυµβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο δυνατό να επηρεάσει τυχόν εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που δόθηκαν ή θα δοθούν υπέρ της Τράπεζας για το
λογαριασµό του Πελάτη/Συνδροµητή,

(ε)

ο λογαριασµός δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή παραµένει ακίνητος για συγκεκριµένο διάστηµα το οποίο καθορίζεται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρό,

(στ)

οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθίστανται για οποιοδήποτε λόγο άκυροι ή µη εφαρµόσιµοι,

(ζ)

ο Πελάτης/Συνδροµητής έχει πτωχεύσει, έχει εκδοθεί διάταγµα παραλαβής εναντίον του, βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή εκκρεµεί εναντίον του
αίτηση για την κήρυξη του σε πτώχευση ή άλλη δικαστική διαδικασία η οποία δυνατόν να επηρεάσει την ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων του,

(η)

ο Πελάτης/Συνδροµητής έχει αποβιώσει.

(θ)

έχει εκδοθεί ένταλµα εκποίησης της κινητής περιουσίας του Πελάτη/Συνδροµητή ή ένταλµα ή δικαστική απόφαση για την πώληση ακίνητης περιουσίας του
Πελάτη/Συνδροµητή,

V.

(ι)

έχει διαπιστωθεί από την Τράπεζα ότι γίνεται κακή ή παράνοµη χρήση του λογαριασµού από τον Πελάτη/Συνδροµητή,

(ια)

ο Πελάτης/Συνδροµητής έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ),

(ιβ)
για σκοπούς συµµόρφωσης µε οποιαδήποτε νοµοθεσία.
Εφαρµοστεο ∆ίκαιο και ∆ικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Σύνταγµα, τους νόµους και κανονισµούς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε
αυτά.
Οποιαδήποτε διαφορά δηµιουργηθεί και/ή προκύψει σε σχέση µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δύναται να επιλυθεί ενώπιον του και κατά τόπο και καθ’
ύλην αρµόδιου δικαστηρίου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή να παραπεµφθεί, µέσω του Εφόρου Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, σε διαιτησία σύµφωνα µε τον
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµο (Ν.22/85) όπως κατά καιρούς τροποποιείται.
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