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Τράπεζα Κύπρου
Bank of Cyprus

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΠΟΥ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

3.4.  Σε περίπτωση που ο Πελάτης δώσει λανθασμένες  πληροφορίες είναι
δυνατό η Πράξη Πληρωμής να καθυστερήσει ή να μην εκτελεστεί. Η Τράπεζα
δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που πιθανό να
υποστεί ο Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο λόγω των λανθασμένων πληροφοριών. Αυτό
σημαίνει ότι αν ο Πελάτης εφοδιάσει την Τράπεζα με το ορθό όνομα του
λογαριασμού αλλά λανθασμένο BIC ή IBAN και τα χρήματα καταλήξουν σε
λανθασμένο λογαριασμό η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται. 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ/ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
4.1. Ως Χρόνος Λήξης Εργάσιμης Μέρας ή Cut-off-time θεωρείται ο χρόνος
κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Εργάσιμης Μέρας μετά τον οποίο οποιαδήποτε
οδηγία / εντολή για εκτέλεση Πράξης Πληρωμής θα θεωρείται ότι έχει
ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Μέρα. Συγκεκριμένα αν ληφθούν οδηγίες /
εντολές μετά το Χρόνο Λήξης Εργάσιμης Μέρας θα θεωρηθεί από την Τράπεζα
ότι έχει ληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα. Ο Χρόνος Λήξης Εργάσιμης
Μέρας διαφέρει ανάλογα με την Πράξη Πληρωμής που θα διενεργηθεί. 
4.2. Ο Χρόνος Λήξης Εργάσιμης Μέρας  για  όλες τις Πράξεις Πληρωμής που
καλύπτονται από τους παρόντες Όρους θα είναι η 13.30.
4.3. Νοείται ότι ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει όπως το έμβασμα/μεταφορά
εκτελεστεί με αξία την ίδια μέρα με τη λήψη της οδηγίας / εντολής (same
day value) μόνο αν κατά το χρόνο λήψης της οδηγίας / εντολής δεν έχει
παρέλθει ο  Χρόνος Λήξης Εργάσιμης Μέρας σε σχέση με το νόμισμα της
οδηγίας / εντολής. Πληροφορίες για το ωράριο εξυπηρέτησης και το Χρόνο
Λήξης Εργάσιμης Μέρας  σε σχέση με κάθε νόμισμα θα είναι διαθέσιμες από
το κατάστημα / υπηρεσία της Τράπεζας που εξυπηρετεί τον Πελάτη για την
εκτέλεση των οδηγιών / εντολών του.

5.  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ /ΕΝΤΟΛΩΝ 
5.1.  Όπου η Τράπεζα ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Πελάτη
που διενεργεί την Πράξη Πληρωμής:
i.  Μέχρι την 1/1/2012, σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
του Δικαιούχου είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος και εφόσον το
νόμισμα του εμβάσματος είναι το ευρώ, η πίστωση του λογαριασμού του
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου θα γίνει εντός 4 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής από την Τράπεζα.
ii. Μετά την 1/1/2012, σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του
Δικαιούχου είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος και εφόσον το έμβασμα
γίνεται σε ευρώ, η πίστωση του λογαριασμού του παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών του Δικαιούχου θα γίνει εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήψη
της εντολής πληρωμής από την Τράπεζα.
iii.  Στην περίπτωση που το έμβασμα γίνεται σε νόμισμα Κράτους Μέλους
εκτός του ευρώ και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου είναι
εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος, η πίστωση του λογαριασμού του παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου θα γίνει εντός 4 εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής. 
iv. ‘Οπου το έμβασμα γίνεται σε οποιοδήποτε νόμισμα άλλο από Κράτους
Μέλους, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου βρίσκεται σε κράτος
άλλο από Κράτος Μέλος, οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δοθεί από
τον Πληρωτή είναι λανθασμένο ή  σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί
οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου του εμβάσματος σύμφωνα με τις
εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας και την ισχύουσα νομοθεσία, τα
ανωτέρω χρονοδιαγράμματα δεν θα έχουν ισχύ.
5.2.  Όπου η Τράπεζα ενεργεί εκ μέρους του Πελάτη ως Δικαιούχου: 
i.  Αν το έμβασμα γίνεται σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα Κράτους Μέλους, η
Τράπεζα θα θέτει στη διάθεση του Πελάτη το ποσό του εμβάσματος κατά την
ημερομηνία πίστωσης του λογαριασμού της Τράπεζας με το ποσό του
εμβάσματος, νοουμένου ότι η ειδοποίηση για το έμβασμα και την πίστωση
του λογαριασμού της Τράπεζας ληφθούν προ του χρόνου λήξης των ημερήσιων
εργασιών της Τράπεζας για το σκοπό αυτό, ο οποίος είναι η 13.30.  
ii. Σε περίπτωση που το έμβασμα γίνεται σε οποιοδήποτε νόμισμα άλλο από
Κράτους Μέλους τα ανωτέρω χρονοδιαγράμματα δεν θα έχουν ισχύ.
Επιπρόσθετα, τα χρονοδιαγράμματα δεν θα έχουν οποιαδήποτε ισχύ σε
περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει συμμορφωθεί και/ή τα στοιχεία που
δόθηκαν στην Τράπεζα δεν είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3. 
iii. Αν το έμβασμα είναι σε νόμισμα Κράτους Μέλους και ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του αποστολέα είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος, η
Τράπεζα θα αφαιρεί τυχόν επιβαρύνσεις και έξοδα από το ποσό της Πράξης
Πληρωμής προτού το ποσό τεθεί στη διάθεση του Δικαιούχου. 

6. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 4 πιο πάνω για το Χρόνο Λήξης
Εργάσιμης Μέρας της Τράπεζας:
6.1. Όπου κατάθεση μετρητών γίνεται σε νόμισμα Κράτους Μέλους σε
Λογαριασμό Πληρωμών Καταναλωτή που τηρείται σε ευρώ τότε η Τράπεζα θα
καθιστά το ποσό διαθέσιμο άμεσα και με ημερομηνία αξίας την ημέρα
παραλαβής. Αν η κατάθεση μετρητών γίνεται σε νόμισμα Κράτους Μέλους σε
Λογαριασμό Πληρωμών μη Καταναλωτή που τηρείται σε ευρώ, τότε η Τράπεζα
θα καθιστά το ποσό διαθέσιμο άμεσα και με ημερομηνία αξίας την επόμενη
μέρα μετά την παραλαβή. 
6.2 Όπου κατάθεση μετρητών γίνεται σε νόμισμα Κράτους Μέλους σε
Λογαριασμό Πληρωμών που τηρείται σε  νόμισμα Κράτους Μέλους  άλλο από
ευρώ, το ποσό θα καθίσταται διαθέσιμο άμεσα και με ημερομηνία αξίας δύο
εργάσιμες μέρες μετά την ημέρα παραλαβής.

7.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ/  ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Oι οδηγίες / εντολές Πελάτη για εκτέλεση Πράξης Πληρωμής καθίστανται
ανέκκλητες μόλις ληφθούν από την Τράπεζα. 

1.  Ορισμοί
2.  Πράξεις πληρωμής που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους
3. Στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται από την Τράπεζα για εκτέλεση
Πράξης Πληρωμής 
4.  Χρόνος Λήψης οδηγιών / εντολών του Πελάτη για εκτέλεση Πράξης
Πληρωμής
5.  Χρόνος Εκτέλεσης των οδηγιών / εντολών
6.  Καταθέσεις Μετρητών
7. Ανάκληση οδηγίας / εντολής και Εξουσιοδότησης
8.  Άρνηση Εκτέλεσης οδηγίας / εντολής του Πελάτη
9.  Ανώτατα Όρια Ασφαλείας 
10. Ευθύνη Τράπεζας για οδηγία / εντολή που κινείται από Πελάτη
11. Χρεώσεις και Τόκοι σε περίπτωση ευθύνης Τράπεζας για οδηγία / εντολή
που  κινείται από Πελάτη ή Δικαιούχο
12. Επιστροφή Ποσού στον Πελάτη
13. Ενημέρωση των Πελατών
14. Τραπεζικά Δικαιώματα  
15. Μετατροπή Νομίσματος
16. Ευθύνη της Τράπεζας σε περίπτωση ανωτέρας βίας και συμμόρφωσης με
νομοθεσία 
17.  Εξυπηρέτηση και Διαδικασία Παραπόνων
18.  Διάφορα 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την πιο κάτω έννοια:
«Δικαιούχος» σημαίνει Πελάτη  που εισπράττει το ποσό της Πράξης
Πληρωμής.
«Εργάσιμη Μέρα» είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εκτός των τραπεζικών
αργιών στην Κύπρο.
«Καταναλωτής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο κάνει χρήση υπηρεσιών
πληρωμών ενεργώντας για σκοπούς άσχετους με την εμπορική ή επαγγελματική
του δραστηριότητα. 
«Κράτος Μέλος» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που σήμερα συμπεριλαμβάνουν το Λιχτενστάϊν,
τη Ισλανδία και τη Νορβηγία. 
«Λογαριασμός Πληρωμών ή Λογαριασμός» σημαίνει λογαριασμό  που
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωμής.
«Νόμος» σημαίνει τον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο 2009 (128(Ι)/2009).
«Πελάτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν διατηρεί Λογαριασμό
Πληρωμών και δίδει εντολή για εκτέλεση Πράξης Πληρωμής με μετρητά ή
είναι Δικαιούχος Πράξης Πληρωμής.
«Πολύ Μικρή Επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από
δέκα υπαλλήλους και που ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια Ευρώ. 
«Πράξη Πληρωμής» σημαίνει ενέργεια που συνίσταται στην καταβολή ή
μεταφορά  χρηματικών ποσών.
«Τράπεζα» σημαίνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ με κεντρικά
γραφεία στη Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος και Αρ. Εγγραφής ΗΕ 165.
«Χρόνος Λήξης Εργάσιμης Μέρας ή Cut-off-time» είναι το χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Εργάσιμης Μέρας μετά το οποίο οποιαδήποτε
εντολή για Πράξη Πληρωμής που έχει ληφθεί θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί
την επόμενη Εργάσιμη Μέρα.

2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ TOΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ
Οι Πράξεις Πληρωμής οι οποίες καλύπτονται από τον Νόμο είναι οι εξής:
(i) Εξερχόμενα εμβάσματα, εγχώρια και διασυνοριακά, όπου ο Πελάτης δίδει
εντολή με μετρητά και δεν διατηρεί Λογαριασμό Πληρωμών.
(ii) Εισερχόμενα εμβάσματα, εγχώρια και διασυνοριακά όπου ο Πελάτης
είναι Δικαιούχος χωρίς να διατηρεί Λογαριασμό Πληρωμών.
(ii) Καταθέσεις μετρητών σε Λογαριασμό Πληρωμών που τηρείται στο όνομα
προσώπου  άλλου από τον Πελάτη. 
     
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
3.1.  Η Τράπεζα συμφωνεί να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες/εντολές του
Πελάτη νοουμένου ότι οι οδηγίες είναι γραπτές και υπογράφονται από τον
Πελάτη κατά την παρουσία του σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.
Εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής θα γίνει μόλις η Τράπεζα ελέγξει τις
οδηγίες του Πελάτη.
3.2.  Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου 4.1. πιο πάνω, η
εκτέλεση των Πράξεων Πληρωμής θα διενεργείται νοουμένου ότι ο Πελάτης,
ανάλογα με την περίπτωση, προμηθεύσει την Τράπεζα με τα ακόλουθα
στοιχεία:
• Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό του λογαριασμού ή το
International Bank Account Number (IBAN), ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός
τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας, του Δικαιούχου.
• Τα ορθά στοιχεία της τράπεζας του Δικαιούχου συμπεριλαμβανομένου του
SWIFT Bank Identifier Code (BIC) ή το όνομα και  πλήρη διεύθυνση της
τράπεζας όπου διατηρείται ο λογαριασμός του Δικαιούχου.
• Περιγραφή της συναλλαγής. 
3.3. Στις περιπτώσεις όπου ο Πελάτης είναι Δικαιούχος εισερχόμενου
εμβάσματος /μεταφοράς  θα πρέπει να εφοδιάσει τον αποστολέα με το BIC
της Τράπεζας και  τα πιο κάτω στοιχεία του Δικαιούχου:
• όνομα
• αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας 
• διεύθυνση και 
• αριθμό τηλεφώνου



8.  ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ / ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Η Τράπεζα δύναται να αρνηθεί να εκτελέσει Πράξη Πληρωμής και δεν θα έχει
οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά στον Πελάτη όταν υπάρχει υπόνοια ή υποψία
για απάτη ή  όταν υπάρχει υπόνοια ή υποψία για παράνομη συναλλαγή.
Σε περίπτωση άρνησης της Τράπεζας να εκτελέσει οδηγίες για Πράξη
Πληρωμής, η Τράπεζα θα γνωστοποιεί στον Πελάτη, αν της ζητηθεί, μέσω του
καταστήματος  στο οποίο ο Πελάτης αποτάθηκε για την εκτέλεση της Πράξης
Πληρωμής τους λόγους (εκεί όπου τούτο είναι δυνατό και νοουμένου ότι
αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις του Ευρωπαϊκού ή Εθνικού δικαίου)
της άρνησης και τη διαδικασία διόρθωσης λαθών ως προς τα γεγονότα που
οδήγησαν στην άρνηση. Η Τράπεζα μπορεί να επιβάλλει κάθε φορά χρέωση για
τη γνωστοποίηση άρνησης εκτέλεσης Πράξης Πληρωμής.

9.  ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Για λόγους ασφάλειας,  η Τράπεζα δύναται να καθορίζει ανώτατα ημερήσια
και/ή κατά πράξη όρια για Πράξεις Πληρωμής. Πληροφορίες για τα όρια που
ισχύουν από καιρού εις καιρό για την κάθε υπηρεσία πληρωμών είναι
διαθέσιμες από τα καταστήματα της Τράπεζας και από τηλεφώνου στο
800-00-800 (ή από το εξωτερικό στο +357-22128000) από τις 7.45 μέχρι τις
21.30. 

10.  ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΑ / ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
10.1. Αν η Πράξη Πληρωμής δεν εκτελεστεί, εκτελεστεί λανθασμένα ή χωρίς
εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 10, παρόλο που τα
στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση Πράξης Πληρωμής
σύμφωνα με την παράγραφο 3 πιο πάνω είναι ορθά, ο Πελάτης δικαιούται
επανόρθωσης ως πιο κάτω, νοουμένου ότι έχει ειδοποιήσει αμελλητί σχετικά
την Τράπεζα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά όχι πέραν των
δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της Πράξης Πληρωμής ή
από την ημερομηνία που η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του το ποσό της
Πράξης Πληρωμής, ανάλογα με την περίπτωση.  Νοείται ότι η προθεσμία των
13 μηνών δεν ισχύει σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν παρέσχε ούτε
κατέστησε διαθέσιμες τις πληροφορίες για την πράξη ως όφειλε. 
10.2.  Η μέγιστη προθεσμία των 13 μηνών που αναφέρεται στην υποπαράγραφο
10.1 πιο πάνω θα έχει ισχύ μόνο όταν ο Πελάτης είναι Καταναλωτής ή Πολύ
Μικρή Επιχείρηση, η υπηρεσία πληρωμών παρέχεται σε νόμισμα Κράτους
Μέλους και ο άλλος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που εμπλέκεται στην Πράξη
Πληρωμής είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος. 
10.3. Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου 10.1. πιο πάνω, αν η
Πράξη Πληρωμής πραγματοποιήθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του Πελάτη, ρητή
ή εξυπακουόμενη, η Τράπεζα υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στον Πελάτη
το ποσό της Πράξης Πληρωμής .
10.4. Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10.1. πιο πάνω, αν λόγω μη
εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης Πράξης Πληρωμής που αφορά έμβασμα ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου δεν έλαβε το ποσό της πράξης ή
μέρος αυτού σύμφωνα με την προθεσμία εκτέλεσης , η Τράπεζα υποχρεούται
να επιστρέψει αμέσως στον Πελάτη το μέρος του ποσού της Πράξης Πληρωμής
το οποίο δεν έχει ληφθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του
Δικαιούχου. Αν ο Πελάτης είναι Δικαιούχος, η Τράπεζα θέτει το ποσό της
πράξης, ή ανάλογα με την περίπτωση το μέρος αυτού με το οποίο πιστώθηκε
ο λογαριασμός της, στη διάθεση του Δικαιούχου. Ανεξαρτήτως ευθύνης με
βάση την παρούσα παράγραφο, όπου ο Πελάτης δίδει εντολή για εκτέλεση
Πράξης Πληρωμής με μετρητά η Τράπεζα,  προσπαθεί, εάν της ζητηθεί, να
ανιχνεύσει την Πράξη Πληρωμής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε
εσφαλμένα ειδοποιώντας τον Πελάτη σχετικά. Οι πρόνοιες της παραγράφου 10
εφαρμόζονται μόνο όπου ο Πελάτης είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή
Επιχείρηση, η υπηρεσία πληρωμών παρέχεται σε νόμισμα Κράτους Μέλους και
ο άλλος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που εμπλέκεται στην Πράξη Πληρωμής
είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος.

11. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΑ /
ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση,
η υπηρεσία πληρωμών παρέχεται σε νόμισμα Κράτους Μέλους και ο άλλος
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που εμπλέκεται στην Πράξη Πληρωμής είναι
εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που
ευθύνεται σύμφωνα με την παράγραφο 10  πιο πάνω θα βαρύνεται με
χρεώσεις και τόκους που τυχόν απορρέουν από την μη εκτέλεση ή εσφαλμένη
εκτέλεση.

12.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
12.1. Εάν εντολή /οδηγία για Πράξη Πληρωμής δεν εκτελεστεί ή εκτελεστεί
λανθασμένα επειδή έχουν δοθεί στην Τράπεζα λανθασμένα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση των οδηγιών του Πελάτη (ως η παράγραφος
3 πιο πάνω), η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη εκτέλεση ή την
εσφαλμένη εκτέλεση ή μη έγκαιρη εκτέλεση των οδηγιών / εντολών του
Πελάτη. 
12.2. Σε περίπτωση λανθασμένης εκτέλεσης, η Τράπεζα θα καταβάλει εύλογες
προσπάθειες για την ανάκτηση του χρηματικού ποσού. Η Τράπεζα δεν είναι
υπόχρεη να διενεργήσει την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού χρημάτων πριν
την παραλαβή επιβεβαίωσης εντολής ακύρωσης από συνεργάτη και/ή μεσάζοντα
τον οποίο η Τράπεζα χρησιμοποιεί για σκοπούς εκτέλεσης της Πράξης
Πληρωμής. Νοείται ότι αν το ποσό της εντολής είχε μετατραπεί από ένα
νόμισμα σε άλλο,  η Τράπεζα θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό
της εντολής αφού αυτό μετατραπεί εκ νέου με τιμή μετατροπής την τιμή
αγοράς (buying rate) η οποία ισχύει την ημέρα μετατροπής και που
βασίζεται στη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο
15. Στην περίπτωση επιστροφής, η Τράπεζα θα δικαιούται σε καταβολή
εξόδων από τον Πελάτη για τις ενέργειες που θα λάβει για την ανάκτηση
του χρηματικού ποσού. Το ποσό των εξόδων καθορίζεται με βάση τον
Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου ο οποίος διατίθεται
από την Τράπεζα ως αναφέρεται στην παράγραφο 14. 
12.3. Όπου ο Πελάτης είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση και η
Πράξη Πληρωμής έγινε σε νόμισμα Κράτους Μέλους και ο άλλος πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών που εμπλέκεται στην Πράξη Πληρωμής είναι
εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος, σε περίπτωση που ο Πελάτης αμφισβητεί
την ορθή εκτέλεση Πράξης Πληρωμής η Τράπεζα φέρει το βάρος να αποδείξει
ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της Πράξης Πληρωμής, η Πράξη Πληρωμής
καταγράφηκε επαρκώς, καταχωρήθηκε στους λογαριασμούς και δεν επηρεάσθηκε
από τεχνική βλάβη ή δυσλειτουργία και γενικά εξαιρείται η εφαρμογή των
προνοιών του Νόμου. 

13.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
13.1. Οι πληροφορίες τις οποίες η Τράπεζα είναι υπόχρεη να παρέχει ή να
καθιστά διαθέσιμες στον Πελάτη, δυνάμει του Nόμου, θα καθίστανται
διαθέσιμες γραπτώς, στο  κατάστημα της Τράπεζας από το οποίο
εξυπηρετήθηκε. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει από την Τράπεζα
επιπλέον ενημέρωση απ’ ότι προνοείται ανωτέρω ή ζητήσει τη διαβίβαση των
πιο πάνω πληροφοριών με άλλο τρόπο απ’ ότι αναφέρεται ανωτέρω,
συμφωνείται ότι θα χρεώνεται σύμφωνα με τον Κατάλογο Προμηθειών και
Χρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλα τα
καταστήματα της Τράπεζας καθώς και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.
bankofcyprus.com. 
13.2. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή
Επιχείρηση, η Τράπεζα δύναται αλλά δεν υποχρεούται να καθιστά διαθέσιμες
τις πληροφορίες που υποχρεούται δυνάμει του Μέρους IV του Nόμου. 
13.3. Αν ο Πελάτης δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση και η
υπηρεσία πληρωμών παρέχεται σε νόμισμα Κράτους Μέλους και ο άλλος
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που εμπλέκεται στην Πράξη Πληρωμής είναι
εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος, τότε  η Τράπεζα δικαιούται να χρεώνει
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης ή για τα διορθωτικά και
προληπτικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει δυνάμει του Nόμου. 

14.  ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώνει τραπεζικά δικαιώματα και/ή έξοδα
και/ή προμήθεια για την εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής σύμφωνα με τον
Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου που ισχύει κατά τη
στιγμή της εκτέλεσης  o οποίος βρίσκεται στη διάθεση του πελάτη σε όλα
τα καταστήματα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή καθώς και στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com. 
Η Τράπεζα θα έχει επίσης το δικαίωμα να χρεώνει τον Πελάτη με το τέλος
χαρτοσήμου που είναι πληρωτέο για οποιαδήποτε έγγραφα υπογράφει σε σχέση
με Πράξη Πληρωμής. 

15.  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 
15.1. Σε περίπτωση που η εκτέλεση Πράξης Πληρωμής απαιτεί μετατροπή
νομίσματος, εκτός αν η Τράπεζα έχει συμφωνήσει διαφορετικά με τον
Πελάτη, αυτή θα γίνεται με τιμή μετατροπής στην τρέχουσα τιμή πώλησης
(selling rate) ή ανάλογα την τρέχουσα τιμή αγοράς (buying rate) της
Τράπεζας, η οποία ισχύει την ημέρα εκτέλεσης της Πράξης Πληρωμής, και η
οποία υπολογίζεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που
λαμβάνεται από συνήθεις πηγές πληροφοριών (όπως την Thomson Reuters ή το
Bloomberg)  την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής (ή σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμη από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία η
Τράπεζα επιλέξει) συν ή μείον περιθώριο το οποίο αντιπροσωπεύει το
κόστος και τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η Τράπεζα και μπορεί να
διαφοροποιείται ανάλογα με την περίπτωση. Αλλαγές στη συναλλαγματική
ισοτιμία αναφοράς θα εφαρμόζονται από την Τράπεζα αμέσως και χωρίς
προειδοποίηση. 
15.2. Πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες βρίσκονται
στη διάθεσή του Πελάτη κατά τις εργάσιμες μέρες σε όλα τα καταστήματα
της Τράπεζας, τηλεφωνικώς στο 800-00-800 (ή από το εξωτερικό
+357-22128000) από τις 7.45 μέχρι τις 21.30. καθώς και στην ιστοσελίδα
www.bankofcyprus.com.

16. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η Τράπεζα δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που παραλείψει να
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της προς τον Πελάτη δυνάμει των παρόντων
όρων, εάν:
(i)  τούτο οφείλεται σε ανώμαλες ή απρόβλεπτες συνθήκες εκτός του
ελέγχου της Τράπεζας οι συνέπειες των οποίων είναι αναπόφευκτες παρά τις
προσπάθειες της  Τράπεζας περί του αντιθέτου ή
(ii) η μη συμμόρφωση οφείλεται σε υποχρεώσεις της Τράπεζας που απορρέουν
από Ευρωπαϊκή ή Εθνική Νομοθεσία

17.  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
H Τράπεζα προσπαθεί να προσφέρει πλήρη εξυπηρέτηση καθ' οιονδήποτε χρόνο
αλλά δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Παράλειψη της Τράπεζας να προσφέρει στον
Πελάτη το αναμενόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης ή αν η Τράπεζα έχει κατά τη
γνώμη του Πελάτη κάμει λάθος, ο Πελάτης θα πρέπει να αποταθεί στο
διευθυντή καταστήματος / υπηρεσίας που τον εξυπηρέτησε  για επεξηγήσεις
και επανόρθωση τυχόν λάθους. Αν ο Πελάτης δεν ικανοποιηθεί και επιθυμεί
να ενημερωθεί για τη διαδικασία υποβολής παραπόνων θα πρέπει να ζητήσει
το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο της Τράπεζας.

18. ΔΙΑΦΟΡΑ 
18.1.  Οι παρόντες Όροι  θα διέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία και τα
Κυπριακά δικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία. Τούτο δεν θα επηρεάζει το
δικαίωμα της Τράπεζας να προσφεύγει εναντίον του Πελάτη στα Δικαστήρια
οποιασδήποτε άλλης χώρας.
18.2. Οποιαδήποτε αναφορά στους παρόντες Όρους σε αρσενικό γένος θα
συμπεριλαμβάνει και το θηλυκό και ο ενικός θα συμπεριλαμβάνει και τον
πληθυντικό και το αντίθετο.
18.3.  Οι επικεφαλίδες των προνοιών γίνονται για ευκολία και δεν θα
επηρεάζουν την ερμηνεία τους.
18.4. Παράλειψη εκ μέρους της Τράπεζας να ασκήσει τα δικαιώματα της
βάσει οποιουδήποτε όρου δεν σημαίνει εγκατάλειψη των δικαιωμάτων της.
18.5.  Οι παρόντες Όροι θα δεσμεύουν την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία
Λτδ,(ΗΕ 165) εκ Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, τους διαδόχους και εκδοχείς
της. 
18.6. Ορισμένοι Όροι  αφορούν συμμόρφωση με τη Νομοθεσία που Ρυθμίζει
τις Υπηρεσίες Πληρωμών αρ 128(Ι)/2009 που έχει τεθεί σε ισχύ την
27/11/2009. Αν οποιοσδήποτε όρος διαφανεί ότι δεν είναι σύμφωνος με την
εν λόγω Νομοθεσία, η Τράπεζα θα συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της
Νομοθεσίας και θα προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις/διορθώσεις.  
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