ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ [e-DEPOSIT]

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας κατάθεσης επιταγών μέσω κινητού τηλεφώνου
(eDeposit) ( oι Όροι̋)(όπως ορίζονται πιο κάτω) θα διαβάζονται σε συνάρτηση και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
συμφωνιών ή/και των όρων και προϋποθέσεων για το άνοιγμα και τη λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών που
συνδέονται και/ή εμφανίζονται στην υπηρεσία 1bank (όπως ορίζονται πιο κάτω) (τα «Σχετικά Έγγραφα»)
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ακόλουθων εγγράφων:
•

τους «Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank» που βρίσκονται στη διεύθυνση
https://bankofcyprus.com/globalassets/cyprus/personal/internet-banking/right-menu/greek/1bank_terms_gr.pdf (οι
“Όροι της Υπηρεσίας 1bank”);

•

τις «Οδηγίες λειτουργίας» που βρίσκονται στη διεύθυνση
https://bankofcyprus.com/globalassets/cyprus/personal/internet-banking/right-menu/greek/operating-guidelines_gr.pdf;

•

τη Συμπληρωματική Συμφωνία που διέπει τη σχέση μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και των
πελατών της σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών.

•

τους όρους λειτουργίας καταθετικών ή τρεχούμενων λογαριασμών χωρίς διευκολύνσεις υπερανάληψης που παρέχονται
στο Χρήστη κατά το άνοιγμα του λογαριασμού.

•

τους τρεχούμενους λογαριασμούς με συμφωνίες υπερανάληψης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας (όπως
ορίζεταιπιο κάτω) και του Χρήστη (όπως ορίζεται πιο κάτω) - στο βαθμό που εφαρμόζεται, και

•

τον Kατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας, όπως αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί από καιρό σε καιρό, και
οποίος είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.bankofcyprus.com/homegr/bank_gr/charges_gr/in_effect_gr/ και σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας.

Εκτός όπου διαφορετικά προνοείται πιο κάτω, σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ αυτών των Όρων και οποιωνδήποτε εκ των
προαναφερθέντων εγγράφων, οι παρόντες Όροι θα υπερισχύουν, σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eDeposit.
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
"1bank" σημαίνει την 24ωρη ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από την Τράπεζα η οποία επιτρέπει στους χρήστες της,
μεταξύ άλλων, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς τους και να εκτελούν αριθμό τραπεζικών
συναλλαγών για τις οποίες εφαρμόζονται οι Όροι της Υπηρεσίας 1bank.
“Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank” θα έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η παράγραφος 1 πιο
πάνω.
“Τράπεζα" σημαίνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, που βρίσκεται εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών και
Επίσημο Παραλήπτη της Κύπρου (Αρ.Εγγραφής 165) με εγγεγραμμένη διεύθυνση τη Στασίνου 51, Στρόβολος 2002 και
είναι αδειοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ο ορισμός περιλαμβάνει επίσης τους διαδόχους, εκδοχείς και
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους αυτής ή αυτών.
"Δικαιούχος" σημαίνει τον αποδέκτη οποιασδήποτε πληρωμής που πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας eDeposit, είτε
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για νομικό πρόσωπο.
“Εργάσιμη Ημέρα” σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες στην Κύπρο
είναι ανοιχτές για να παρέχουν όλο το φάσμα των εργασιών τους
“Επιταγή” σημαίνει επιταγή που έχει εκδοθεί και υπογραφεί δεόντως από πελάτη της Τράπεζας που είναι συνδρομητής της
υπηρεσίας 1bank, ο οποίος δίνει εντολή στην Τράπεζα για να πληρώσει υπέρ του Χρήστη (ή υπέρ του κοινού κατόχου
λογαριασμού του Χρήστη αλλά ΟΧΙ οποιουδήποτε άλλου προσώπου) το ποσό σε ευρώ που έχει καθοριστεί από λογαριασμό
του πελάτη που διατηρείται στην Τράπεζα όπως ορίζεται σε αυτόν, με ημερομηνία όχι νωρίτερα από πέντε (5) μήνες από
την ημερομηνία που ο Χρήστης ανέβασε την εικόνα του στην υπηρεσία eDeposit σύμφωνα με τους Όρους αυτούς.
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"eDeposit" σημαίνει την υπηρεσία που επιτρέπει στον Χρήστη, σύμφωνα και με την επιφύλαξη των Όρων αυτών, να
σαρώσει μια Επιταγή και να την καταθέσει υπό την αίρεση τήρησης αυτών των Όρων, σε τραπεζικό λογαριασμό του
Χρήστη που διατηρείται στην Τράπεζα μέσω της υπηρεσίας 1bank.
"Κωδικός Πρόσβασης" (Passcode) σημαίνει τον κωδικό πρόσβασης όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις της
υπηρεσίας 1bank.
"Σχετικά Έγγραφα" θα έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η παράγραφος 1 πιο πάνω.
"Χρήστης" / "Εκδότης" σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο με επίπεδο πρόσβασης σε «Όλες τις Υπηρεσίες» που διαθέτει
ταυτότητα χρήστη (User ID) και κωδικό πρόσβασης, με τον οποίο χρησιμοποιεί την υπηρεσία eDeposit
"Tαυτότητα Χρήστη" (User ID) σημαίνει την Ταυτότητα Χρήστη όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις της
υπηρεσίας 1bank.
Οι όροι "Λογαριασμοί" και "Μεταφορές Κεφαλαίων" έχουν την ίδια έννοια με αυτήν που τους δίνεται στους Όρους και
Προϋποθέσεις της υπηρεσίας 1bank.
2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ eDeposit
Για να εγγραφεί ένας Χρήστης στην υπηρεσία eDeposit, ο Χρήστης πρέπει:
•
•
•
•

να είναι συνδρομητής της υπηρεσίας 1bank.
να είναι τουλάχιστον 18 ετών
να έχει κατεβάσει την εφαρμογή της Τράπεζας (η «Εφαρμογή») που υποστηρίζει την υπηρεσία eDeposit μέσω της
υπηρεσίας 1bank σε συμβατή κινητή συσκευή (όπως smartphone ή tablet) και να έχει αποδεχτεί αυτούς τους Όρους,
και
να έχει οριστεί ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για σκοπούς προβολής και εκτέλεσης συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας
1bank με χρήση του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η σχετική επιταγή.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΏΝ
3.1 Ο Χρήστης πρέπει να τοποθετήσει την Επιταγή σε σκούρο φόντο και να τραβήξει μια φωτογραφία (εικόνα) της
επιταγής, διασφαλίζοντας ότι η εικόνα είναι εστιασμένη και οι 4 γωνίες της Επιταγής είναι ευανάγνωστες. Ειδικότερα,
ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι:
(α) το όνομα του δικαιούχου της πληρωμής είναι το ίδιο με το όνομα του Χρήστη ή του κατόχου κοινού λογαριασμού με
τον Χρήστη όπως εμφανίζεται στην υπηρεσία 1bank σε σχέση με τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατεθεί η
Επιταγή.
(β) η Επιταγή πρέπει να έχει ημερομηνία όχι νωρίτερα από πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία που ο Χρήστης θα
ανεβάσει την εικόνα στην υπηρεσία eDeposit σύμφωνα με αυτούς τους Όρους ς.
(γ)

η Επιταγή είναι δεόντως υπογεγραμμένη από τον εκδότη της.

(δ) το πεδίο στην Επιταγή που ορίζει το ποσό της Επιταγής είναι δεόντως συμπληρωμένο τόσο σε λέξεις όσο και σε
αριθμούς και ο αριθμός που συμπληρώνεται με λέξεις είναι ο ίδιος με το ποσό που συμπληρώνεται με αριθμούς.
3.2 Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eDeposit μόνο για την κατάθεση Επιταγών σε λογαριασμούς που
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια:
•
•
•

•

προσωπικές του επιταγές στους δικούς του προσωπικούς λογαριασμούς
προσωπικές του επιταγές σε κοινούς λογαριασμούς όπου ο Χρήστης είναι ένας από τους ιδιοκτήτες
επιταγές από τρίτους σε λογαριασμό συνδεδεμένο με τη εγγραφή στην υπηρεσία που ανήκει στο τρίτο πρόσωπο στο
οποίο προορίζονται οι επιταγές (π.χ. λογαριασμός που ανήκει σε έναν τρίτο για τον οποίο ο Χρήστης είναι
εξουσιοδοτημένος να βλέπει πληροφορίες και να πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας 1bank)
επιταγές από τρίτους σε κοινούς λογαριασμούς όπου το τρίτο πρόσωπο στο οποίο προορίζονται οι επιταγές είναι
ένας από τους συνιδιοκτήτες.
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3.3 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η υπηρεσία eDeposit δεν εφαρμόζεται σε καμιά από τις ακόλουθες επιταγές
(οι οποίες, εάν καταχωρηθούν στην υπηρεσία eDeposit θα απορριφθούν από την Τράπεζα):
α)
β)
γ)

επιταγές που εκδόθηκαν από άλλη τράπεζα.
επιταγές που περιέχουν εμφανείς αλλοιώσεις σε οποιοδήποτε από τα πεδία της επιταγής.
επιταγές που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως ή έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό
ίδρυμα.
δ) επιταγές που δεν είναι πληρωτέες σε ευρώ (δηλαδή επιταγές σε άλλο νόμισμα).
ε) ταξιδιωτικές επιταγές, τραπεζογραμμάτια ή άλλα γραμμάτια που δεν αποτελούν επιταγές.
στ) μεταχρονολογημένες επιταγές.
ζ) επιταγές με ημερομηνία προγενέστερη από πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία που ο Χρήστης ανέβασε την εικόνα
της επιταγής στην υπηρεσία eDeposit σύμφωνα με τους Όρους αυτούς, ή
η) επιταγές οι οποίες εκδόθηκαν προς όφελος ς άλλου δικαιούχου.
3.4 Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Τράπεζα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί επίσης να
αρνηθεί την κατάθεση μιας Επιταγής σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:α)
β)

Επιταγές που καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά ή χρησιμοποιήθηκαν στην Τράπεζα σε περισσότερες από μία περιπτώσεις.
Επιταγές για ποσό που υπερβαίνει τα όρια καταθέσεων της Τράπεζας όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 των
Όρων.
γ) Επιταγές οι οποίες είναι συνδεδεμένες με λογαριασμούς που έχουν κλείσει ή που έχουν μεταφερθεί ή αντικατασταθεί
με άλλο τρόπο.
δ) Επιταγές με ακατάλληλους χαρακτήρες.
ε) Μη ορθά συμπληρωμένες/Ελλιπείς Επιταγές,
στ) η Τράπεζα θεωρεί ότι η κατάθεση της Επιταγής δυνατόν να είναι παράνομη ή ότι παραβιάζει τις διατάξεις των Όρων
αυτών ή ότι είναι πιθανόν η Επιταγή να έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη.
ζ) εάν η Επιταγή έχει ανακληθεί από τον εκδότη της κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.
η) εάν δεν υπάρχουν επαρκή υπόλοιπα στον τραπεζικό λογαριασμό που αντιστοιχεί στην Επιταγή του εκδότη για σκοπούς
πληρωμής της Επιταγής.
4. ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Όριο Ποσού της Επιταγής
4.1 Το ποσό της επιταγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 ευρώ
4.2 Το ποσό της Επιταγής, εάν προστεθεί σε άλλες Επιταγές που κατατίθενται μέσω της υπηρεσίας eDeposit από το Χρήστη
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:
το ποσό των 7000 ευρώ εβδομαδιαία για Φυσικά Πρόσωπα,
4.3 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει όρια/περιορισμούς στο ποσό ή/και στον αριθμό των καταθέσεων που ο
Χρήστης διαβιβάζει μέσω της Υπηρεσίας καθώς και να τροποποιεί τα όρια αυτά από καιρό σε καιρό.
4.4 Σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό, η ηλεκτρονική κατάθεση δεν θα δύναται να 4
4.5 Οι επιταγές που κατατίθενται μέσω της χρήσης της υπηρεσίας eDeposit θα υπόκεινται σε επεξεργασία και θα πιστώνονται
στον λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου.
5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
5.1 Η Τράπεζα θα ξεκινήσει την επεξεργασία μιας Επιταγής το συντομότερο δυνατό μετά από την επιτυχή
καταχώρηση της Επιταγής από τον Χρήστη στην υπηρεσία eDeposit σύμφωνα με τους Όρους αυτούς.
5.2 Η εικόνα μιας επιταγής (μπροστινή και πίσω όψη) θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί όταν ο Χρήστης λάβει επιβεβαίωση
από την Τράπεζα ότι έλαβε την εικόνα της επιταγής. Η λήψης αυτής της επιβεβαίωσης δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση
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επιβεβαίωση της αποδοχής της σχετικής Επιταγής για σκοπούς κατάθεσης ή ότι η καταχώρηση της εν λόγω Επιταγής στην
υπηρεσία eDeposit έχει ολοκληρωθεί χωρίς σφάλματα.
5.3 Εάν το ποσό που έχει καταχωρίσει ο Χρήστης στην Εφαρμογή διαφέρει από το ποσό που εμφανίζεται στην εικόνα που
σαρώθηκε, η επιταγή θα επιστραφεί χωρίς να πληρωθεί.
5.4 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε επιταγή η οποία καταχωρήθηκε στην υπηρεσία eDeposit.
6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6.1 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα καθ΄οιονδήποτε χρόνο να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους παρόντες Όρους
αποστέλλοντας στη/στο Χρήστη SMS ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λεπτομέρειες της αλλαγής ή ειδοποιώντας
τον για αλλαγή μέσω της υπηρεσίας 1bank ή με άλλο τρόπο. Οι νέοι Όροι ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη της
υπηρεσίας 1bank και ο Χρήστης θα πρέπει να τους διαβάσει και να τους αποδεχτεί για να συνεχίσει τη χρήση της υπηρεσίας
eDeposit.
Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τις αλλαγές ή εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να διακόψει τη χρήση της υπηρεσίας, ο
Χρήστης μπορεί να διακόψει /τερματίσει την εγγραφή του επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας 1bank
στο τηλ. 800 00 800 (+357 22 128000 από το εξωτερικό) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 07:45 – 18:00, Σάββατο και
Κυριακή 09:00 – 17:00 και ζητώντας την εν λόγω διαγραφή.
6.2 Κατά καιρούς, δυνατόν να να εκδίδονται αναβαθμίσεις στα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό της υπηρεσίας
eDeposit και ο Χρήστης δυνατόν να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eDeposit μέχρις ότου να λάβει τις
πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις του λογισμικού και να αποδεχτεί οποιουσδήποτε νέους όρους.
Η συντήρηση της υπηρεσίας eDeposit μπορεί να πραγματοποιείται από καιρό σε καιρό με αποτέλεσμα να παρατηρούνται
καθυστερήσεις ή σφάλματα στην υπηρεσία ή διακοπή της υπηρεσίας. Σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα δεν θα φέρει καμία
ευθύνη για τέτοιες διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Θα γίνουν προσπάθειες να ειδοποιηθεί ο Χρήστης εκ των
προτέρων σχετικά με την προγραμματισμένη συντήρηση, αλλά η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα δοθεί μια τέτοια
ειδοποίηση.
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Κάθε φορά που ο Χρήστης χρησιμοποιεί την υπηρεσία eDeposit, αναλαμβάνει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:
α)

κάθε εικόνα επιταγής που θα καταχωρείται μέσω της υπηρεσίας eDeposit θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και
τα πρότυπα ποιότητας της Τράπεζας και οποιαδήποτε βιομηχανικά πρότυπα που εφαρμόζονται και δεν περιέχει
οποιουσδήποτε ιούς.
β) έχει λάβει εύλογα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της πρωτότυπης Επιταγής.
γ) οφείλει να διατηρήσει την πρωτότυπη Επιταγή για 14 ημέρες μετά από την πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας
Κύπρου. Η Τράπεζα μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να ζητήσει από τον Χρήστη να παραδώσει στην Τράπεζα την
πρωτότυπη Επιταγή.
δ) Όλες οι πληροφορίες που παρείχε στην Τράπεζα είναι ακριβείς και αληθείς.
ε) Θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μόνο στην Κύπρο.
στ) Δεν θα παρουσιάσει την πρωτότυπη Επιταγή για πληρωμή σε κανένα άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
8.1.
Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας της συσκευής του, τους αριθμούς
πρόσβασης, τον κωδικό πρόσβασης, την Ταυτότητα Χρήστη, τον αριθμό λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
ασφαλείας ή πρόσβασης που χρησιμοποιεί για σκοπούς πρόσβασης στην Υπηρεσία και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης ή χρήσης των πληροφοριών.
8.2.
Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταδόσεων
εικόνων και των μηνυμάτων κειμένου. Οποιαδήποτε κατάθεση λαμβάνεται μέσω της υπηρεσίας eDeposit θα θεωρείται ότι
έχει αποσταλεί ή εξουσιοδοτηθεί από το Χρήστη.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ [e-DEPOSIT]
8.3.
Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως την Τράπεζα σε περίπτωση απώλειαςή κλοπής της Επιταγής ή μη
εξουσιοδοτημένης χρήσης οποιασδήποτε πρόσβασης.
9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e-DEPOSIT
Όταν ο Χρήστης πραγματοποιεί πληρωμές μέσω της υπηρεσίας eDeposit, ο Δικαιούχος ενδέχεται να μην επιθυμεί να
αποδεχτεί μια τέτοια μεταφορά ή/και πληρωμή. Νοείται ότι η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες
δυνατόν να προκύψουν από την απόφαση του Δικαιούχου να μην αποδεχτεί την πληρωμή που πραγματοποιείται μέσω της
υπηρεσίας αυτής.
10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Χρήστης αποδέχεται να αποζημιώσει και να αποτρέψει την πρόκληση ζημίας στην Τράπεζα και στις θυγατρικές της, τα
στελέχη, τους διευθυντές τους υπαλλήλους, τους συμβούλους, τους αντιπροσώπους και τους δικαιοπαρόχους της, από
οποιαδήποτε και/ή όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις, ζημιές και/ή έξοδα τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένου χωρίς
περιορισμό των εύλογων δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν από :
(α) οποιαδήποτε αξίωση, διαφωνία, ενέργεια ή ισχυρισμό ή παραβίαση, κατάχρηση ή υπεξαίρεση από τρίτο βάσει των
πληροφοριών, των δεδομένων, των αρχείων ή με άλλο τρόπο, που αφορούν την υπηρεσία eDeposit, ή
(β) οποιαδήποτε παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου προσώπου από το Χρήστη, ή
(γ) οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση της υπηρεσίας eDeposit ή η χρήση της υπηρεσίας eDeposit της υπηρεσίας 1bank από
τρίτο πρόσωπο.
11. ΑΠΟΔΟΧΗ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αποδεχόμενος/η την επιλογή «ΣΥΜΦΩΝΩ/ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» .η πράξη αυτή θεωρείται από
την Τράπεζα:
(α) αποδοχή από το Χρήστη των παρόντων Όρων που διέπουν την υπηρεσία e-Deposit.
(β) ότι ο η/ο Χρήστης μπορεί να τερματίσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας την
Τράπεζα 1 μήνα προηγουμένως.
(γ) ως επιβεβαίωση από τον Χρήστη ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας eDeposit καθώς και
αυτούς τους Όρους.
(δ) ο Χρήστης «ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ» ότι η Τράπεζα έχει το απόλυτο δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να εμποδίσει ή να
αναστείλει τη χρήση της εφαρμογής της υπηρεσίας eDeposit σε περίπτωση που οι Όροι και Προϋποθέσεις που
αναφέρονται δια του παρόντος και οι Όροι και Προϋποθέσεις οποιουδήποτε Σχετικού Εγγράφου έχουν παραβιαστεί
και/ή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται από οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα τυγχάνουν ερμηνείας σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα
Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να
προκύψει από ή σε σχέση με τους Όρους αυτούς.
Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της Τράπεζας ή του Χρήστη για να λάβουν νομικά μέτρα ενώπιον των
δικαστηρίων οποιασδήποτε άλλης χώρας που δυνατόν να έχει δικαιοδοσία.
13. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Δια της παρούσης κατανοώ, αποδέχομαι και αναγνωρίζω ότι ο συνδυασμός της Ταυτότητας Χρήστη και του Κωδικού
Πρόσβασης μου τα οποία αποτελούν τα στοιχεία ταυτοποίησης μου από την Τράπεζα, ισοδυναμούν με την υπογραφή μου
και επιπλέον συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η χρήση του εν λόγω συνδυασμού επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα που θα
επέφερε η ιδιόχειρη υπογραφή μου ανεξάρτητα από την πιστοποίηση της ή μη από αναγνωρισμένο/η φορέα ή αρχή.
Περαιτέρω, συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η Τράπεζα θα θεωρεί/εκλαμβάνει την καταχώρηση του συνδυασμού της
Ταυτότητας Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης ως να προέρχεται από εμένα τον ίδιο/την ίδια και η Τράπεζα καμία
ευθύνη δεν θα φέρει όταν από δική μου αμέλεια και/ή αβλεψία και/ή αδιαφορία και/ή άλλως πως, ο συνδυασμός της
Ταυτότητας Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης καταχωρηθεί από τρίτο πρόσωπο χωρίς τη δική μου εξουσιοδότηση και/ή
βούληση. (υπό την προϋπόθεση ότι η Τράπεζα δεν ενεργεί αμελώς ή δόλια).
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