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Οι Όροι Υρήσης Καρτών παραμένοσν σε πλήρη ιστύ. Οι παρόντες Όροι και 
Προϋποθέσεις ιστύοσν μόνο για τρήση της Τπηρεσίας Safe@Web. 

  
Σν Safe@Web είλαη ε ππεξεζία, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ Bank of Cyprus Public 
Company Limited [Σξάπεδα Κχπξνπ Δεκφζηα Εηαηξεία Ληδ] ζηνπο Καηφρνπο Καξηψλ ηεο, 
φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο θαη πξνζθέξεη κεγαιχηεξε 
αζθάιεηα ζηηο αγνξέο ησλ Καηφρσλ Καξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπο ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηερλνινγίαο 3-D Secure πνπ 
έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηηο Visa, MasterCard θαη American Express, θάλνληαο εγγξαθή θαη/ή 
ρξεζηκνπνηψληαο αλάινγα ηηο ππεξεζίεο 3-D Secure σο εμήο: (α) Verified by Visa της Visa, 
(β) MasterCard SecureCode ηεο MasterCard θαη (γ) American Express Safekey ηεο 
American Express γηα αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ απφ εκπφξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
ππεξεζίεο Verified by Visa θαη/ή MasterCard SecureCode θαη/ή American Express Safekey. 
  
Η εγγξαθή θαη ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web δηέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο θαη 
Πξνυπνζέζεηο, νη νπνίνη απνηεινχλ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Δεκφζηαο 
Εηαηξείαο Ληδ θαη ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο θαη παξέρνληαη επηπξνζζέησο θαη/ή κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ Όξσλ Υξήζεο Καξηψλ θαη/ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπκθσλίαο δηέπεη ηελ 
ζρέζε κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Δεκφζηαο Εηαηξείαο Ληδ θαη ηνπ Καηφρνπ ηεο Κάξηαο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη/ή κε ηελ επηθχιαμε ησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ ηεο ππεξεζίαο 
1bank ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Δεκφζηαο Εηαηξείαο Ληδ, φπνπ απηνί εθαξκφδνληαη. 
  
ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ησλ παξφλησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ κε ηνπο Όξνπο 
Υξήζεο Καξηψλ θαη/ή κε νπνηαδήπνηε άιιε ζπκθσλία δηέπεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο 
Κχπξνπ Δεκφζηαο Εηαηξείαο Ληδ θαη ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο, ζα ππεξηζρχνπλ νη παξφληεο 
Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ Τπεξεζία Safe@Web. Οη ελ ιφγσ φξνη βξίζθνληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο 1bank, σο ηξνπνπνηνχληαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ. 
1.ΟΡΙΜΟΙ 
1.1Ο φξνο “Σράπεζα” δειψλεη ηελ Bank of Cyprus Public Company Limited [Σξάπεδα 

Κχπξνπ Δεκφζηα Εηαηξεία Ληδ], ηαζίλνπ 51, CY-2002, ηξφβνινο, Λεπθσζία κε 
αξηζκφ εγγξαθήο HE 165 θαη πεξηιακβάλεη ηνπο ππαιιήινπο, δηαδφρνπο θαη εθδνρείο 
ηεο, θαζψο θαη θάζε άηνκν ην νπνίν ελεξγεί εθ κέξνπο ηεο/ηνπο. 

1.2Ο φξνο “Σηλευωνικό Κέντρο” δειψλεη ην χζηεκα Λεηηνπξγνχ Εμππεξέηεζεο, φπσο 
απηνί νη φξνη εξκελεχνληαη ζηνπο Όξνπο θαη ηηο Πξνυπνζέζεηο ηεο ππεξεζίαο 1bank 
ηεο Σξάπεδαο. 

1.3Ο φξνο “Κάρτα” δειψλεη ηελ θάξηα Visa ή MasterCard ή American Express, ε νπνία 
κπνξεί λα είλαη ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή ή πξνπιεξσκέλε ή θάξηα δηαδηθηχνπ θαη έρεη 
εθδνζεί ή πξφθεηηαη λα εθδνζεί απφ ηελ Σξάπεδα ζε έλαλ Κάηνρν Κάξηαο. 

1.4Ο φξνο “Κάτοτος Κάρτας” δειψλεη ηνλ Κάηνρν Κάξηαο θαη/ή ηνλ Κχξην Κάηνρν Κάξηαο 
θαη/ή νπνηνλδήπνηε Εμνπζηνδνηεκέλν Κάηνρν Κάξηαο, φπσο απηνί νη φξνη 
εξκελεχνληαη ζηνπο Όξνπο Υξήζεο Καξηψλ. 

1.5Ο φξνο “Όροι Υρήσης Καρτών” δειψλεη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ 
ηελ έθδνζε θαη ρξήζε ηεο Κάξηαο πνπ έρεη ππνγξαθεί ή πξφθεηηαη λα ππνγξαθεί ή 
ηζρχνπλ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο. Οη Όξνη Υξήζεο 
Καξηψλ ηζρχνπλ θαη παξακέλνπλ ζε πιήξε ηζρχ θαη/ή είλαη έγθπξνη θαη δεζκεπηηθνί 
ηφζν γηα ηελ Σξάπεδα φζν θαη γηα ηνλ Κάηνρν Κάξηαο, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη. ε 



πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ παξφλησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ Όξσλ Υξήζεο Καξηψλ, νη παξφληεο Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο ζα 
ππεξηζρχνπλ γηα ηελ Τπεξεζία Safe@Web. 

1.6Ο φξνο “σναλλαγές με Κάρτα” δειψλεη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή θαηά ηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηάζεζε ή αλάιεςε κεηξεηψλ ή νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή θαηά ηελ 
νπνία απνθηψληαη αγαζά ή ππεξεζίεο απφ ηε ρξήζε ηεο Κάξηαο, ηνπ αξηζκνχ ηεο 
Κάξηαο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πξνηείλεηαη απφ ηνλ Κάηνρν Κάξηαο γηα 
ρξέσζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηεο Κάξηαο θαη πεξηιακβάλεη: 

(1) γεληθά ηελ αγνξά αγαζψλ θαη/ή ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο Κάξηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ζην 
ζεκείν πψιεζεο (POS – Point of Sale) θαη φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο θαη/ή 
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Σξάπεδα θαη/ή ζα πξνζθέξεη ζην κέιινλ είηε κέζσ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο είηε κέζσ ATM, πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ [computer 
systems], δηαδηθηχνπ ή Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ζηνλ Κάηνρν 
Κάξηαο κε ηελ ρξήζε ηεο Κάξηαο θαη 

(2) ηελ αγνξά αγαζψλ θαη/ή ππεξεζηψλ απφ πκκεηέρνληεο Εκπφξνπο θαη/ή γεληθά 
φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρεη ε Σξάπεδα θαη/ή ζα ζπλερίζεη λα παξέρεη 
θαη/ή ζα παξέρεη ζην κέιινλ κέζσ θαη/ή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Τπεξεζίαο 
Safe@Web, κε ηε ρξήζε Καξηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ Τπεξεζία 
Safe@Web. 

1.7Ο φξνο “Τπηρεσίες Ηλεκτρονικής Σραπεζικής” δειψλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνληαη απφ ηελ 1bank. Ο φξνο“1bank” εξκελεχεηαη ζηνπο Όξνπο θαη 
Πξνυπνζέζεηο ηεο ππεξεζίαο 1bank ηεο Σξάπεδαο. 

1.8Ο φξνο “MasterCard SecureCode” είλαη ε εκπνξηθή νλνκαζία πνπ έρεη δψζεη ε 
MasterCard ζηελ ππεξεζία ηεο πνπ αθνξά ηελ παξνρή πιαηθφξκαο ηερλνινγίαο 3-D 
Secure γηα αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ MasterCard. 

1.9Ο φξνο “One-Time Password” ή “ΟΣΡ” δειψλεη ηνλ θσδηθφ αζθαιείαο κε πξνζσξηλή 
ηζρχ γηα κία κφλν ρξήζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κηα εηθνληθή πζθεπή Αζθαιείαο θαη 
απνζηέιιεηαη ζηνλ Κάηνρν Κάξηαο κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ (SMS) ζηνλ Αξηζκφ 
Κηλεηνχ Σειεθψλνπ ηνπ/ηεο. Θα δεηεζεί απφ ηνλ Κάηνρν Κάξηαο λα εηζάγεη απηφλ ηνλ 
θσδηθφ αζθαιείαο, ψζηε λα δηεθπεξαησζεί κηα ζπγθεθξηκέλε πλαιιαγή κε Κάξηα. 

1.10Ο φξνο “σμμετέτων Έμπορος” δειψλεη έλαλ έκπνξν ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηηο 
ππεξεζίεο Verified by Visa θαη/ή MasterCard SecureCode θαη/ή American Express 
Safekey. 

1.11Ο φξνο “American Express Safekey” είλαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηεο American 
Express γηα ηελ ππεξεζία ηεο πνπ αθνξά ηελ παξνρή πιαηθφξκαο ηερλνινγίαο 3-D 
Secure γηα αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ American Express. 

1.12Ο φξνο “Safe@Web” είλαη ε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα γηα εγγξαθή 
θαη/ή ρξήζε κηαο Κάξηαο γηα ηηο ππεξεζίεο Verified by Visa θαη/ή MasterCard 
SecureCode θαη/ή American Express Safekey. 

1.13Ο φξνο “σσκεσή Ασυαλείας” δειψλεη νπνηαδήπνηε εηθνληθή ζπζθεπή αζθαιείαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκψλ κηαο εηθνληθήο ζπζθεπήο παξαγσγήο 
θσδηθψλ κηαο ρξήζεο. 

1.14Ο φξνο “Verified by Visa” είλαη ε εκπνξηθή νλνκαζία πνπ έρεη δνζεί απφ ηελ Visa γηα 
ηελ ππεξεζία ηεο πνπ αθνξά ηελ παξνρή ηεο πιαηθφξκαο ηερλνινγίαο 3-D Secure γηα 
αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Visa. 

1.15Ο φξνο “Αριθμός Κινητού Σηλευώνοσ” δειψλεη ηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ 
Καηφρνπ Κάξηαο πνπ βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλνο ζηα ζπζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο. 

1.16Οπνηαδήπνηε θαη φιεο νη ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε εληθφ αξηζκφ, φηαλ ην επηηξέπεη ην 
θείκελν θαη/ή εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ πιεζπληηθφ 
αξηζκφ θαη ην αληίζηξνθν. Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε αξζεληθφ ζα πεξηιακβάλεη θαη ην 
ζειπθφ θαη αληίζηξνθα. 
 
Με ηελ επηθχιαμε ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1.16 αλσηέξσ θαη εθηφο εάλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά ζην παξφλ θείκελν, φπνπ έλαο νξηζκφο ή δηάηαμε πεξηιακβάλεηαη ζηνπο 



παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο θαη ν ίδηνο νξηζκφο ή δηάηαμε ζπλαληάηαη θαη ζηνπο 
Όξνπο Υξήζεο Καξηψλ θαη/ή ζε άιιε ζπκθσλία πνπ δηέπεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 
Καηφρνπ Κάξηαο θαη ηεο Σξάπεδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχ ησλ 
πην πάλσ, ησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ ηεο ππεξεζίαο 1bank ν νξηζκφο θαη/ή 
δηάηαμε ζηνπο παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ηζρχεη καδί θαη/ή επηπξνζζέησο 
θαη/ή κε ηελ επηθχιαμε ηνπ αληίζηνηρνπ φξνπ θαη/ή δηάηαμεο ζηνπο Όξνπο Υξήζεο 
Καξηψλ θαη/ή νπνηαδήπνηε άιιεο ζπκθσλίαο, ε νπνία δηέπεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ 
Καηφρνπ Κάξηαο θαη ηεο Σξάπεδαο. 
 
Πεξαηηέξσ, ρσξίο επεξεαζκφ ηεο παξαγξάθνπ 1.7, νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηνπο παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ 
έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν πνπ Ρπζκίδεη ηηο Τπεξεζίεο Πιεξσκψλ θαη 
Άιια πλαθή Θέκαηα ηνπ 2009, φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ. 

2.ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ SAFE@WEB 
2.1Ο Κάηνρνο Κάξηαο ζα εγγξάςεη ηελ Κάξηα ηνπ ζηελ Τπεξεζία Safe@Web θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο αγνξάο κέζσ δηαδηθηχνπ απφ έλαλ πκκεηέρνληα Έκπνξν, πνπ 
αλαθέξεηαη θαη σο “Ελεξγνπνίεζε Καηά Σελ Αγνξά” θαη έρεη ζπληνκεπζεί σο “ADS - 
Activation During Shopping” ρξεζηκνπνηψληαο ην ΟΣΡ. Ο Κάηνρνο ηεο Κάξηαο 
κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν γηα νπνηαδήπνηε βνήζεηα ρξεηαζηεί 
θαηά ηελ εγγξαθή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.7 θάησζη. 

2.2Η Σξάπεδα δχλαηαη λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε εγγξαθή Κάξηαο ζηελ Τπεξεζία 
Safe@Web εάλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη/ή ν Αξηζκφο Κηλεηνχ Σειεθψλνπ ηνπ 
Καηφρνπ Κάξηαο είλαη εζθαικέλα ή αλεπαξθή ή δελ κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ ή δελ 
ηαηξηάδνπλ κε ηα αξρεία ή ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ή γλσξίδεη ε Σξάπεδα. Αληίζηνηρα, 
εάλ θάπνην απφ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη/ή ν Αξηζκφο Κηλεηνχ Σειεθψλνπ έρεη 
αιιάμεη, ν Κάηνρνο ηεο Κάξηαο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ Σξάπεδα 
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα αξρεία ηεο. 

2.3Όηαλ ν Κάηνρνο Κάξηαο έρεη εγγξαθεί ζηελ Τπεξεζία Safe@Web ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
κέζνδν OTP, ηφηε θάζε θνξά πνπ επηζπκεί λα ηειέζεη κηα ζπλαιιαγή ζηελ ηζηνζειίδα 
ελφο πκκεηέρνληα Εκπφξνπ ζηελ Τπεξεζία Safe@Web, ην ΟΣΡ ζα δεκηνπξγεζεί θαη 
ζα ζηαιεί ζηνλ Αξηζκφ Κηλεηνχ Σειεθψλνπ ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο. Θα δεηεζεί απφ ηνλ 
Κάηνρν Κάξηαο λα εηζάγεη απηφ ην ΟΣΡ ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ψζηε λα νινθιεξσζεί 
ε ζπλαιιαγή. 

2.4Ο Κάηνρνο Κάξηαο πξέπεη λα εγγξάςεη ηελ Κάξηα κε ηελ Τπεξεζία Safe@Web θαηά ην 
ζηάδην ADS εηζάγνληαο ην ΟΣΡ. Μεηά απφ ηνλ κέγηζην επηηξεπφκελν αξηζκφ 
πξνζπαζεηψλ εηζδνρήο έγθπξνπ ΟΣΡ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηδίνπ ή δηαθνξεηηθνχ 
πκκεηέρνληα Εκπφξνπ, ε Κάξηα δελ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Τπεξεζία 
Safe@Web θαη ν Κάηνρνο Κάξηαο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν 
σο ε παξάγξαθνο 3.3. θάησζη θαη έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςεη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ πκκεηέρνληα Εκπφξνπ γηα λα επηιέμεη άιιε κνξθή πιεξσκήο. Ο 
Κάηνρνο Κάξηαο εμαθνινπζεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο Κάξηαο ηνπ γηα 
δηαδηθηπαθέο αγνξέο απφ κε ζπκκεηέρνληεο εκπφξνπο. 

2.5Πξηλ ηελ πξψηε αγνξά κέζσ δηαδηθηχνπ απφ Κάξηα πνπ έρεη εγγξαθεί ζηελ Τπεξεζία 
Safe@Web, ν Κάηνρνο Κάξηαο πξέπεη λα δηαβάζεη θαη λα απνδερηεί ηνπο παξφληεο 
Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ζπγθεθξηκέλα, ηεο Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 4 θάησζη. Εάλ έλαο Κάηνρνο 
Κάξηαο δελ απνδερηεί ηνπο παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ, ηφηε ε 
εγγξαθή ζηελ Τπεξεζία Safe@Web δελ ζα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί θαη ζα είλαη 
αλεπηηπρήο. Πξνηείλεηαη ν Κάηνρνο ηεο Κάξηαο λα εθηππψζεη θαη λα θξαηήζεη έλα 
αληίγξαθν ησλ παξφλησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ γηα κειινληηθή αλαθνξά. 

2.6Με ηελ επηθχιαμε θαη/ή επηπξνζζέησο ησλ αλσηέξσ, νπνηαδήπνηε θαη φιεο νη νδεγίεο 
θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ εγγξαθή θαη ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web θαη 
πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ζηάδην ηεο εγγξαθήο θαη ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web 
θαη πλαιιαγήο κέζσ δηαδηθηχνπ κε Κάξηα κε έλαλ πκκεηέρνληα Έκπνξν πξέπεη λα 



αθνινπζνχληαη θαη είλαη δεζκεπηηθέο γηα έλαλ Κάηνρν Κάξηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 
Τπεξεζία Safe@Web. 

2.7Η Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίδεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, έλα ηέινο γηα εγγξαθή θαη 
ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Κάηνρν Κάξηαο αληίζηνηρα κε 
φπνην ηξφπν επηζπκεί. Γηα πιεξνθνξίεο θαη/ή βνήζεηα, ν Κάηνρνο Κάξηαο κπνξεί λα 
επηθνηλσλήζεη κε ην Σειεθσληθφ Κέληξν θαιψληαο ζην 800-00-800 ή ζην +357-
22128000 (γηα θιήζε απφ ην εμσηεξηθφ) απφ ηηο 07:45 έσο ηηο 21:30 ζε Εξγάζηκεο 
Ηκέξεο. 

3.ΑΦΑΛΔΙΑ 
3.1Ο Κάηνρνο Κάξηαο πξέπεη λα δηαηεξεί εκπηζηεπηηθά φια ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη/ή ην 

ΟΣΡ ηνπ/ηεο θαη λα κελ θνηλνπνηεί απηά ζε άιιν πξφζσπν ή λα ηα θαηαγξάθεη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ απφ άιιν πξφζσπν εθηφο απφ 
ηνλ/ηελ ίδην/α. 

3.2Επηπιένλ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο επηκέξνπο παξαγξάθνπ 3.1 αλσηέξσ θαη/ή ησλ 
Όξσλ Υξήζεο Καξηψλ, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Καηφρνπ 
Κάξηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Κάξηαο θαη ηνπ PIN ηνπ/ηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη ζε 
νπνηαδήπνηε ζπκθσλία δηέπεη ηε ζρέζε ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο θαη ηεο Σξάπεδαο 
ηζρχνπλ γηα ηελ Τπεξεζία Safe@Web. 

3.3Εάλ έλαο Κάηνρνο Κάξηαο ππνςηάδεηαη ή γλσξίδεη φηη θάπνηνο άιινο κπνξεί λα εγγξαθεί 
ή έρεη εγγξαθεί θαη/ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ή έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία 
Safe@Web κε ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη/ή Αξηζκφ Κηλεηνχ Σειεθψλνπ θαη/ή 
κπνξεί λα απνθηήζεη ή έρεη πξφζβαζε ή γλσξίδεη ην ΟΣΡ ηνπ/ηεο, πξέπεη λα 
ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ Σξάπεδα ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ 
ηειεθσληθνχο αξηζκνχο: Σειεθσληθφ Κέληξν: 800-00-800 ή +357-22128000 (γηα 
θιήζε απφ ην εμσηεξηθφ) απφ ηηο 07:45 έσο ηηο 21:30 ζε Εξγάζηκεο Ηκέξεο, γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν πξνθεηκέλνπ ε Σξάπεδα λα αθπξψζεη ή λα απνδεζκεχζεη ηελ 
Κάξηα γηα ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web. Απφ ηηο 21:30 έσο ηηο 07:45 ζε 
Εξγάζηκεο Ηκέξεο θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε κε Εξγάζηκεο Ηκέξεο, ν Κάηνρνο ηεο 
Κάξηαο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη ακέζσο κε ηελ JCC Payment Systems ζην +357 
22868100, πξνθεηκέλνπ λα αθπξψζεη ηελ Κάξηα/ηηο Κάξηεο ηνπ. 

3.4Εάλ ν Κάηνρνο Κάξηαο ππνςηάδεηαη ή γλσξίδεη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε 
εμνπζηνδνηεκέλεο ζπλαιιαγέο κε Κάξηα κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web, ζα πξέπεη 
λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ Σξάπεδα, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

3.5Η Σξάπεδα δχλαηαη λα αθπξψζεη ακέζσο ηελ Κάξηα ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο 3.3 θαη/ή 3.4 άλσζη. 

3.6Η Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα παξάλνκε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη/ή ηνπ 
Αξηζκνχ Κηλεηνχ Σειεθψλνπ ελφο Καηφρνπ Κάξηαο θαη/ή γηα παξάλνκε ρξήζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο Κάξηαο θαη/ή γηα απάηε. 

4.ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
4.1Η Σξάπεδα επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ Καηφρσλ Καξηψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

Νφκν ηνπ 2001 πεξί Επεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (Πξνζηαζία Αηφκσλ) 
(Ν.138(I)/2001), σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, ελζσκαηψλνληαο ζην Κππξηαθφ Δίθαην 
ηελ Επξσπατθή Οδεγία 95/46/EΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 
επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ 
απηψλ θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δηαδηθαζίεο θαη έγγξαθα 
ηεο Σξάπεδαο θαη ζχκθσλα κε ην/ηα έγγξαθν/απνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ Σξάπεδα, ηα νπνία ππνγξάθεθαλ θαη/ή 
γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνλ Κάηνρν Κάξηαο γηα έθδνζε Κάξηαο θαη/ή άλνηγκα ινγαξηαζκνχ 
κε ηελ Σξάπεδα θαη παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη είλαη δεζκεπηηθά θαη ηζρχνπλ, θαηά 
πεξίπησζε, αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή θαη/ή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web απφ 
έλαλ Κάηνρν Κάξηαο. 

4.2Γηα ηνπο ζθνπνχο θαη/ή ζην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web, ε Σξάπεδα ζα δεηήζεη 
απφ ηνπο Καηφρνπο Καξηψλ λα παξάζρνπλ νξηζκέλα πξνζσπηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ε 
Σξάπεδα έρεη ήδε επεμεξγαζηεί λνκίκσο ή ζα επεμεξγαζηεί πξηλ ηελ εγγξαθή θαη/ή 
ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web απφ ηνλ Κάηνρν Κάξηαο ζχκθσλα κε ηνπο 



ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο 
πεξηνξηζκφ, ησλ δηαηάμεσλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηα νπνία έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνλ 
Κάηνρν Κάξηαο θαη παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη είλαη δεζκεπηηθά. 

4.3Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ελφο Καηφρνπ Κάξηαο πνπ έρνπλ δεηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο 
θαη/ή ζην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web ζα ηχρνπλ πεξαηηέξσ λφκηκεο 
επεμεξγαζίαο απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηνπο ζθνπνχο θαη/ή ζην πιαίζην ησλ Τπεξεζηψλ 
Safe@Web ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηεο λφκηκεο θνηλνπνίεζεο ζε 
ηξίην/α κέξνο/ε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν 138(I)/2001 θαη/ή ηελ Οδεγία 
95/46/EΚ. 

4.4πγθεθξηκέλα, αιιά ρσξίο πεξηνξηζκφ ηεο επηκέξνπο παξαγξάθνπ 4.3 άλσζη θαη κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο επηκέξνπο παξαγξάθνπ 4.1 άλσζη, ε Σξάπεδα δπλαηφλ λα ρξεηαζηεί θαη 
ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα κεηαθέξεη, κεηαδψζεη ή δηαθνξεηηθά θαηαζηήζεη δηαζέζηκα 
ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ελφο Καηφρνπ Κάξηαο ζε ηξίην/α κέξνο/ε, πνπ παξέρεη/νπλ 
ππεξεζία/εο θαη/ή ελεξγεί/νχλ σο αληηπξφζσπνο/νη ηεο Σξάπεδαο θαη/ή ζε 
ζπγαηξηθή/έο θαη/ή ζε ζπλδεφκελε/εο εηαηξεία/εο ηεο Σξάπεδαο γηα ζθνπνχο θαη/ή ζην 
πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web. 

4.5Η Σξάπεδα δελ ζα κεηαθέξεη, κεηαδψζεη ή άιισο πσο θαηαζηήζεη δηαζέζηκα ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα ελφο Καηφρνπ Κάξηαο ζε πκκεηέρνληεο Εκπφξνπο εθηφο φπνπ 
θαη ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν 138(I)/2001 θαη/ή ηελ Οδεγία 
95/46/EΚ. 

4.6Καηφπηλ απνδνρήο ησλ παξφλησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ, ν Κάηνρνο Κάξηαο 
ζπκθσλεί θαη δίλεη ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ/ηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
ηνπ/ηεο δεδνκέλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο θαη ηηο Πξνυπνζέζεηο 
γηα ηνπο ζθνπνχο θαη/ή ζην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web. 

5.ΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ 
5.1Η Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ηαιαηπσξία θαη/ή απψιεηα θαη/ή βιάβε, ε 

νπνία έρεη επηζπκβεί ή πξνθιεζεί ζε έλαλ Κάηνρν Κάξηαο απφ ηε ρξήζε ηεο 
Τπεξεζίαο Safe@Web θαηά παξάβαζε νπνηαζδήπνηε/νπνησλδήπνηε δηάηαμεο/εσλ 
ησλ παξφλησλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ απφ ηνλ Κάηνρν ηεο Κάξηαο. 

5.2Η Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ηαιαηπσξία θαη/ή απψιεηα θαη/ή βιάβε ε 
νπνία έρεη επηζπκβεί ή πξνθιεζεί ζε έλαλ Κάηνρν Κάξηαο απφ 
νπνηαδήπνηε/νπνηεζδήπνηε θαζπζηέξεζε/εηο θαη/ή ηερληθή/έο δπζιεηηνπξγία/εο θαη/ή 
βιάβε ζην δηαδίθηπν θαη/ή ζηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη/ή ζηελ ηζηνζειίδα 
νπνηνπδήπνηε/νπνησλδήπνηε πκκεηέρνληνο/σλ Εκπφξνπ/σλ θαη/ή ζε 
νπνηνδήπνηε/νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθφ/ά ζχζηεκα/ηα θαη/ή ινγηζκηθφ θαη/ή ζηηο 
ξπζκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξφζβαζε απφ ηνλ Κάηνρν ηεο Κάξηαο ζηελ 
Τπεξεζία Safe@Web, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα 
νπνηνπδήπνηε/νπνησλδήπνηε πκκεηέρνληνο/σλ Εκπφξνπ/σλ θαη/ή απφ 
νπνηνλδήπνηε/νπνηνπζδήπνηε ηφ/ηνχο πνπ επεξεάδνπλ ηα αλσηέξσ. 

5.3Η Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ηαιαηπσξία θαη/ή απψιεηα θαη/ή βιάβε ε 
νπνία έρεη επηζπκβεί ή πξνθιεζεί ζε έλαλ Κάηνρν Κάξηαο εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο 
ηνπ/ηεο λα εηζαγάγεη νξζά ην ΟΣΡ. 

5.4Η Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ηαιαηπσξία θαη/ή απψιεηα θαη/ή βιάβε ε 
νπνία έρεη επηζπκβεί ή πξνθιεζεί ζε έλαλ Κάηνρν Κάξηαο εμαηηίαο ηνπ φηη ηα 
πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη/ή ν Αξηζκφο Κηλεηνχ Σειεθψλνπ πνπ ν Κάηνρνο ηεο Κάξηαο 
έρεη παξάζρεη θαη/ή παξέρεη φηαλ ηνπ δεηείηαη απφ ηελ Σξάπεδα δελ είλαη αιεζή θαη/ή 
ελεκεξσκέλα θαη/ή είλαη αλεπαξθή θαη/ή δελ έρνπλ παξαζρεζεί θαζφινπ. Η Σξάπεδα 
δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ηαιαηπσξία θαη/ή απψιεηα θαη/ή βιάβε πνπ έρεη 
επηζπκβεί ή πξνθιεζεί ιφγσ αιιαγψλ ζε ηέηνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη/ή ζηνλ 
Αξηζκφ Κηλεηνχ Σειεθψλνπ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ελεκεξσζεί δεφλησο θαη επαξθψο ε 
Σξάπεδα. Ο Κάηνρνο Κάξηαο ζα κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηελ Σξάπεδα θαιψληαο ζην 
Σειεθσληθφ Κέληξν σο ε παξάγξαθνο 2.7. άλσζη ή κεηαβαίλνληαο ζε νπνηνδήπνηε 
θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ή ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν απνδεθηή 
απφ ηελ Σξάπεδα. 



5.5Η Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή βιάβε ε νπνία έρεη πξνθιεζεί 
απφ θαζπζηέξεζε ή παξάιεηςε ηνπ Καηφρνπ ηεο Κάξηαο λα ελεκεξψζεη ηελ Σξάπεδα 
γηα χπνπηε ή δηαθνξεηηθά κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ/ηεο 
ζηνηρείσλ ή ηνπ ΟΣΡ ηνπ/ηεο γηα εγγξαθή θαη/ή πξφζβαζε θαη/ή ρξήζε ζηελ Τπεξεζία 
Safe@Web. 

5.6Ο Κάηνρνο Κάξηαο θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
θαη/ή ηνπ Αξηζκνχ Κηλεηνχ Σειεθψλνπ πνπ έρεη παξάζρεη θαη/ή ηνπ ΟΣΡ ηνπ/ηεο ζε 
ζρέζε κε ηελ Τπεξεζία Safe@Web, εθηφο εάλ είλαη απνηέιεζκα απάηεο ή ζνβαξήο 
ακέιεηαο απφ ηελ Σξάπεδα ή απφ ηξίην/α κέξνο/ε, πνπ παξέρεη/νπλ ππεξεζία/εο θαη/ή 
ελεξγεί/νχλ σο αληηπξφζσπνο/νη ηεο Σξάπεδαο θαη/ή απφ ζπγαηξηθή/έο θαη/ή 
ζπλδεφκελε/εο εηαηξεία/εο ηεο Σξάπεδαο γηα ζθνπνχο θαη/ή ζην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο 
Safe@Web. 

5.7Η Σξάπεδα δελ ειέγρεη θαη δελ κπνξεί λα εγγπεζεί πξφζβαζε ή αζθάιεηα ησλ 
ηζηνζειίδσλ ηνπ πκκεηέρνληνο Εκπφξνπ, είηε απηέο νη ηζηνζειίδεο έρνπλ άκεζε 
πξφζβαζε είηε κέζσ ζπλδέζκσλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ή δηαθνξεηηθά κέζσ ηεο 
Σξάπεδαο. Οη ηζηνζειίδεο απηέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηελ 
απνθιεηζηηθή θξίζε θαη επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο θαη/ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ηηο 
ζπληεξνχλ θαη ε Σξάπεδα δελ κπνξεί θαη δελ ζα ινγνθξίλεη, επεμεξγαζηεί, εγθξίλεη ή 
θέξεη επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ή ηηο Πνιηηηθέο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ 
ή πξαθηηθψλ ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ θαη γηα ηελ νξζφηεηα, λνκηκφηεηα, πιεξφηεηα, 
εγθπξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο ή γηα ηελ πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα ή 
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη/ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα 
θαηάιιεια πξφζσπα ζηηο ηζηνζειίδεο απηέο θαη/ή ζηνπο ζπλδέζκνπο, είηε ν Κάηνρνο 
ηεο Κάξηαο πξνβεί ζε αγνξά είηε φρη. Επηπιένλ, ε Σξάπεδα δελ είλαη ππεχζπλε γηα 
ζθάικαηα θαη/ή θαθή δηαρείξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ θαη/ή γηα νπνηαδήπνηε 
απψιεηα θαη/ή βιάβε ζηνλ ρξήζηε/επηζθέπηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ρσξίο 
πεξηνξηζκφ, ηεο πξφζβαζεο θαη/ή ρξήζεο ινγηζκηθνχ, πιεξνθνξηψλ, ππεξεζηψλ θαη/ή 
πξντφλησλ ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ θαη/ή ησλ ζπλδέζκσλ. 

5.8Η Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε αλαζηάησζε θαη/ή απνηπρία παξνρήο ηεο 
Τπεξεζίαο Safe@Web θαη/ή γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα θαη/ή βιάβε ζηνπο Καηφρνπο 
Καξηψλ απφ ηέηνηα αλαζηάησζε θαη/ή απνηπρία, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα αλσηέξαο 
βίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ππξθαγηάο, πιεκκχξαο, ζεηζκνχ, θαηαηγίδαο, ηπθψλα ή 
άιιεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο), πνιέκνπ, εηζβνιήο, πξάμεσλ μέλσλ ερζξψλ, πξάμεσλ 
ερζξφηεηαο (αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρεη θεξπρζεί πφιεκνο), εκθπιίνπ πνιέκνπ, 
εμέγεξζεο, επαλάζηαζεο, ζηξαηησηηθήο ή ζθεηεξηζκέλεο εμνπζίαο ή δήκεπζεο, 
ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, εζληθνπνίεζεο, θξαηηθψλ θπξψζεσλ, απνθιεηζκψλ, 
εκπάξγθν, εξγαζηαθψλ δηαθνξψλ, απεξγηψλ, αληαπεξγηψλ, δηαθνπήο ή αδπλακίαο 
ειεθηξηθψλ θαη ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Σξάπεδα ζα ιάβεη 
φια ηα εχινγα κέηξα γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο Καηφρνπο Καξηψλ θαη λα απνθαηαζηήζεη 
ηελ Τπεξεζία Safe@Web ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαζψο θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 
θαζπζηέξεζε θαη/ή ηηο βιάβεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ πξνβιεπφκελα γεγνλφηα. 

5.9Η Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζπκκφξθσζεο κε ηηο δεζκεχζεηο 
ηεο έλαληη ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο, 
εάλ: (i) απηφ νθείιεηαη ζε αθχζηθεο ή απξφβιεπηεο ζπλζήθεο πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο 
Σξάπεδαο, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ παξά ηηο 
πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην αληίζεην ή (ii) ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζηηο 
δεζκεχζεηο ηεο Σξάπεδαο δπλάκεη ηεο Επξσπατθήο ή εζληθήο λνκνζεζίαο. 

5.10Η Σξάπεδα δχλαηαη λα αλαζηείιεη ή λα ηεξκαηίζεη ακέζσο ηε ρξήζε απφ ηνλ Κάηνρν 
Κάξηαο ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web, εάλ ν Κάηνρνο ηεο Κάξηαο ελεκεξψζεη ηελ 
Σξάπεδα ή εάλ ε Σξάπεδα ελεκεξσζεί δηαθνξεηηθά ή ππάξρεη ππφλνηα φηη: 

(α) Οπνηνδήπνηε άηνκν πέξαλ ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ή 
ρξεζηκνπνηεί ή ρξεζηκνπνίεζε ηα πξνζσπηθά ηνπ/ηεο ζηνηρεία θαη/ή ην ΟΣΡ 
ηνπ/ηεο. 

(β) Οπνηνδήπνηε άηνκν πέξαλ ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο γλσξίδεη ή κπνξεί λα κάζεη ην 
ΟΣΡ ηνπ/ηεο. 



(γ) Σν ΟΣΡ ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη/ή ρξεζηκνπνηείηαη 
παξάλνκα. 

(δ) Ο Κάηνρνο Κάξηαο έρεη παξαβηάζεη ηνπο παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ή 
ηνπο Όξνπο Υξήζεο Καξηψλ. 

(ε) Οη Όξνη Υξήζεο Καξηψλ έρνπλ ηεξκαηηζηεί εμαηηίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ Όξσλ Υξήζεο Καξηψλ θαη/ή ε Κάξηα ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο έρεη αθπξσζεί γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο Υξήζεο Καξηψλ. 

5.11Η Σξάπεδα δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ακέζσο ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web γηα έλαλ 
Κάηνρν Κάξηαο εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

5.12Η Σξάπεδα δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web γηα νπνηνδήπνηε 
Κάηνρν Κάξηαο εθφζνλ απαηηείηαη απφ νπνηνδήπνηε/νπνηαδήπνηε ηξίην/α κέξνο/ε, 
πνπ παξέρεη/νπλ ππεξεζία/εο θαη/ή ελεξγεί/νχλ σο αληηπξφζσπνο/νη ηεο Σξάπεδαο 
θαη/ή απφ ζπγαηξηθή/έο θαη/ή ζπλδεφκελε/εο εηαηξεία/εο ηεο Σξάπεδαο γηα ζθνπνχο 
θαη/ή ζην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web. 

5.13Η Τπεξεζία Safe@Web θαη ε ρξήζε ηεο απφ έλαλ Κάηνρν Κάξηαο κπνξεί λα αλαζηαιεί 
θαη/ή ηεξκαηηζηεί εάλ θαη εθφζνλ νη ππεξεζίεο Verified by Visa θαη/ή ε MasterCard 
SecureCode θαη/ή ε American Express Safekey έρνπλ αλαζηαιεί θαη/ή ηεξκαηηζηεί. 

5.14Υσξίο επεξεαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηε ρξήζε 
ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web απφ νπνηνδήπνηε Κάηνρν Κάξηαο, ρσξίο αηηηνιφγεζε 
απνζηέιινληαο 2 κήλεο πξηλ ελεκέξσζε κε φπνην ηξφπν ε Σξάπεδα θξίλεη νξζφ. 

5.15Η Σξάπεδα δχλαηαη λα αθπξψζεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο Safe@Web 
γηα έλαλ Κάηνρν Κάξηαο, εάλ ν ηειεπηαίνο ηθαλνπνηήζεη ηελ Σξάπεδα φηη νη ιφγνη 
ηεξκαηηζκνχ δελ ηζρχνπλ. 

5.16Αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, νη Όξνη Υξήζεο Καξηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηεξκαηηζκφ 
απηήο ηεο ζπκθσλίαο θαη/ή ηελ αθχξσζε ηεο Κάξηαο ζα παξακείλνπλ ζε ηζρχ. 

6.ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 
6.1Η Σξάπεδα έρεη δηθαίσκα λα πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξφλησλ 

Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Εάλ ε ηξνπνπνίεζε είλαη πξνο φθεινο ηνπ Καηφρνπ 
Κάξηαο, ζα έρεη άκεζε ηζρχ θαη ν Κάηνρνο Κάξηαο ζα ελεκεξσζεί εληφο 30 εκεξψλ. 
Εάλ ε ηξνπνπνίεζε δελ είλαη νχηε πξνο φθεινο νχηε εηο βάξνο ηνπ Καηφρνπ ηεο 
Κάξηαο, ε Σξάπεδα ζα απνζηείιεη ελεκέξσζε ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ πξηλ πξνβεί 
ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. Εάλ ε ηξνπνπνίεζε είλαη εηο βάξνο ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο, 
ηφηε ε Σξάπεδα ζα απνζηείιεη ελεκέξσζε ηνπιάρηζηνλ 60 εκέξεο πξηλ πξνβεί ζηελ 
ηξνπνπνίεζε. Η ελεκέξσζε απηή ζα ζηαιεί ζηε δηεχζπλζε θαη/ή ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε πνπ ν Κάηνρνο Κάξηαο έρεη δψζεη ζηελ Σξάπεδα θαη/ή κέζσ αλαθνηλψζεσλ 
ή ελεκεξψζεσλ ή κε αζθαιή κελχκαηα κέζσ ηεο ππεξεζίαο 1bank (γηα Καηφρνπο 
Καξηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ ππεξεζία 1bank) θαη/ή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 
Σξάπεδαο θαη/ή κε θπιιάδηα θαη/ή έγγξαθα ή επηζηνιέο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο 
Σξάπεδαο θαη/ή ζηνλ Σχπν θαη/ή κε κελχκαηα θεηκέλνπ (SMS) ή κε ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία. 

6.2Η Σξάπεδα κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο κε άκεζε ηζρχ φηαλ νη 
ηξνπνπνηήζεηο απηέο: 

(α) Πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα ελεκεξψζνπλ ή λα βειηηψζνπλ ηελ Τπεξεζία 
Safe@Web πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα. 

(β) Πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα γηα 
ζθνπνχο θαη/ή ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ Verified by Visa θαη/ή MasterCard 
SecureCode θαη/ή American Express SafeKey. 

(γ) Πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα απφ 
ηξίην/α κέξνο/ε, πνπ παξέρεη/νπλ ππεξεζία/εο θαη/ή ελεξγεί/νχλ σο 
αληηπξφζσπνο/νη ηεο Σξάπεδαο θαη/ή απφ ζπγαηξηθή/έο θαη/ή ζπλδεφκελε/εο 
εηαηξεία/εο ηεο Σξάπεδαο γηα ζθνπνχο θαη/ή ζην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο 
Safe@Web. 

(δ) Απαηηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή άιισλ θαλνληζηηθψλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ Σξάπεδα. 



6.3ε πεξίπησζε πνπ ν Κάηνρνο Κάξηαο εμαζθήζεη ην δηθαίσκα ηνπ/ηεο λα ηεξκαηίζεη ηε 
ζπκθσλία κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ζα δηαηεξεί ηα αληίζηνηρα 
δηθαηψκαηα ηνπ/ηεο φπσο νξίδνληαη ζηνπο Όξνπο Υξήζεο Καξηψλ θαη/ή δπλάκεη 
νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπκθσλίαο πνπ δηέπεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ Καηφρνπ Κάξηαο θαη 
ηεο Σξάπεδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο επεξεαζκφ ησλ πην πάλσ, ησλ Όξσλ θαη 
Πξνυπνζέζεσλ ηεο ππεξεζίαο 1bank, εάλ εθαξκφδνληαη, θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ 
ηνπ/ηεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

  
7.ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑN 
Οη παξφληεο Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο δηέπνληαη θαη εξκελεχνληαη κε βάζε ηνπο λφκνπο ηεο 
Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη νπνηνπδήπνηε 
Καηφρνπ Κάξηαο πνπ αθνξά ή πξνθχπηεη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο 
ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, φπνπ θαη ζα 
επηιπζεί. Απηφ δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα ηεο Σξάπεδαο γηα πξνζθπγή θαηά ηνπ Καηφρνπ 
Κάξηαο ζηα δηθαζηήξηα νπνηαζδήπνηε άιιεο ρψξαο. 




