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Αναθεώρηση Προμηθειών και Χρεώσεων / Ενημερωτικό Δελτίο για το 

Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων 

 
 

Σας ενημερώνουμε  ότι, η Τράπεζά μας θα προβεί σε αναθεώρηση του καταλόγου Προμηθειών 

και Χρεώσεων για φυσικά πρόσωπα, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2021. 

 

Επισυνάπτεται ο πίνακας με την περιγραφή των προμηθειών και χρεώσεων που έχουν 

αναθεωρηθεί. Ο αναθεωρημένος Κατάλογος Προμηθειών και Χρεώσεων είναι επίσης διαθέσιμος 

στην ιστοσελίδα μας (www.bankofcyprus.com.cy) και σε όλα μας τα καταστήματα της Τράπεζας. 

  

Αναφορικά με τους Λογαριασμούς Πληρωμών σας  

 

Λογαριασμοί Πληρωμών είναι οι ακόλουθοι: 

• Τρεχούμενοι λογαριασμοί με ή χωρίς όριο 

• Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου 

• Λογαριασμοί Πιστωτικής Κάρτας 

• Λογαριασμοί Προειδοποίησης (για τους οποίους επιτρέπονται πράξεις πληρωμής χωρίς 

οποιοδήποτε περιορισμό βάσει των όρων λειτουργίας τους).  

 

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την επικείμενη αναθεώρηση στον Κατάλογο Προμηθειών 

και Χρεώσεων, έχετε το δικαίωμα, πριν την έναρξη αυτής, να τερματίσετε τους Λογαριασμούς 

Πληρωμών που διατηρείτε με την Τράπεζα. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε 

επιβάρυνση αναφορικά με τον τερματισμό των Λογαριασμών Πληρωμών σας. Σε περίπτωση που 

δεν ενημερώσετε την Τράπεζα για τη μη αποδοχή από εσάς των επικείμενων τροποποιήσεων και 

δεν τερματίσετε τους Λογαριασμούς Πληρωμών που διατηρείτε με την Τράπεζα μέχρι την 1η 

Φεβρουαρίου 2021, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τις επικείμενες τροποποιήσεις του 

Καταλόγου Προμηθειών και Χρεώσεων.  

 

Αναφορικά με τους λοιπούς λογαριασμούς και άλλη συνεργασία σας με την Τράπεζα 

 

Οι επικείμενες τροποποιήσεις του Καταλόγου Προμηθειών και Χρεώσεων θα τεθούν σε ισχύ την 

1η Φεβρουαρίου 2021. 
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τερματίσετε ή/και εξοφλήσετε λογαριασμούς που δεν είναι 

Λογαριασμοί Πληρωμών, πριν την έναρξη της επικείμενης αναθεώρησης, δυνατόν να επιβληθούν 

επιβαρύνσεις όπως αυτές περιγράφονται στον υφιστάμενο Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων 

ή/και στις σχετικές με τους λογαριασμούς αυτούς συμβάσεις σας με την Τράπεζα. 

 

 

Η ευθύνη σας για οφειλόμενα ποσά 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να προβείτε σε τερματισμό των Λογαριασμών 

Πληρωμών σας ή/και οποιωνδήποτε άλλων λογαριασμών σας, δεν θα επηρεαστεί η ευθύνη σας 

έναντι της Τράπεζας, ως προκύπτει κατά τον χρόνο του τερματισμού, και η Τράπεζα δύναται να 

απαιτήσει την άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλόμενων ποσών.  

 

Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον περί Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο έχουμε υποχρέωση να σας παρέχουμε, σε ετήσια βάση, 

πληροφορίες αναφορικά με το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ). Πληροφορίες για το ΣΕΚ 

παρέχονται στο συνημμένο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της 

Τράπεζας (www.bankofcyprus.com.cy) ή που μπορείτε να προμηθευτείτε  από οποιοδήποτε 

Κατάστημα της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Δελτίο έχει αναθεωρηθεί λόγω της 

πρόσφατης αναθεώρησης της εν λόγω νομοθεσίας. 

 

Ρωτήστε μας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε: 

• Στον Προσωπικό σας Λειτουργό Εξυπηρέτησης  

• Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζάς μας 

• Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 800 00 800 ή +357 22 128000 (για κλήσεις από το εξωτερικό) 

 

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εξυπηρετήστε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, δωρεάν 

για τις πλείστες συναλλαγές, μέσω των ψηφιακών μας καναλιών (1bank). Για την υπηρεσία 1bank 

ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

Χάρης Πουαγκαρέ 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 


