
 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "Invoice eSettlement” MΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1bank 

 
Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ………………………………………….............................................. με αριθμό εγγραφής 
ΗΕ……………………. (η "Εταιρεία") που έλαβε χώρα εις  ………………………………… (πόλη) την ……………………… (ημερομηνία)  λήφθηκαν/εγκρίθηκαν 
ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:  
 

1. Η συμμετοχή της Εταιρείας στην υπηρεσία "Invoice eSettlement" της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ (η "Τράπεζα") η οποία παρέχεται 
μέσω της Υπηρεσίας 1bank, έχει τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει γίνει αποδεκτή.  
 

2. Το όνομα της Εταιρείας που θα παρουσιάζεται στην υπηρεσία "Invoice eSettlement" της Υπηρεσίας 1bank θα είναι όπως αυτό είναι 
καταχωρημένο στα συστήματα της Τράπεζας.   
 

3. Όπως ο λογαριασμός της Εταιρείας υπ’ αριθμόν ……………………………………………………………. (λογαριασμός σε νόμισμα του Ευρώ),  πιστώνεται με 
ποσά που αντιστοιχούν στις ηλεκτρονικές πληρωμές τρίτων, πελατών της Εταιρείας, με σκοπό την πλήρη εξόφληση οφειλόμενου ποσού στη βάση 
εκδομένου/ων τιμολογίου/ων  της  Εταιρείας. 
 

4. Όπως ο λογαριασμός της Εταιρείας υπ’ αριθμόν …………………………………………………… χρεώνεται με το μηνιαίο ποσό των 
€…………………………………………. όπως αυτό έχει συμφωνηθεί από κοινού με την Τράπεζα ως τέλη συμμετοχής στο σχέδιο "Invoice eSettlement” μέσω 
της Υπηρεσίας 1bank. 
 

5. Η παρούσα απόφαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε άλλη απόφαση, οδηγίες ή εντολές που ήδη δόθηκαν ή θα δοθούν μελλοντικά από την Εταιρεία 
προς την Τράπεζα σε σχέση με οποιονδήποτε λογαριασμό, δάνειο ή άλλη διευκόλυνση, παρούσα ή μελλοντική  

 
6.  Όπως η παρούσα απόφαση κοινοποιηθεί δεόντως στην Τράπεζα, και παραμείνει σε ισχύ μέχρις ότου η Εταιρεία συγκληθεί εκ νέου και 

αποφασίσει τον τερματισμό της συμμετοχής στην υπηρεσία "Invoice eSettlement". Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία πρέπει να 
ενημερώσει άμεσα την Τράπεζα κοινοποιώντας σ’ αυτήν πιστοποιημένο αντίγραφο δεόντως υπογεγραμμένο από όλους τους  Διευθυντές και το 
Γραμματέα  της Εταιρείας.  

 

7. Η Τράπεζα δεν προτίθεται να διευθετήσει οποιαδήποτε διαφορά που δύναται να προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της.   
 

8. Η Εταιρεία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και/ή την ορθότητα και/ή την άμεση μεταβίβαση του οφειλόμενου ποσού που θα 
διαβιβαστεί στην Τράπεζα και ακολούθως στον πελάτη. Εάν η Εταιρεία παραλείψει και/ή καθυστερήσει να διαβιβάσει ή διαβιβάσει λανθασμένο 
ποσό στην Τράπεζα, η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, 
έμμεσων απωλειών ή ζημιών, ή οποιαδήποτε απώλεια και ζημιά που προέρχεται από τα ανωτέρω. 
 

9. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, έμμεσων απωλειών ή 
ζημιών, ή οποιαδήποτε απώλεια και ζημιά που δύναται να υποστεί η Εταιρεία εξαιτίας ανεκτέλεστης πληρωμής που οφείλεται σε μη επαρκή 
διαθέσιμα υπόλοιπα ή μη επαρκές όριο του λογαριασμού που ο πελάτης της Εταιρείας επιλέξει να χρεωθεί. 
 

10. Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, έμμεσων 
απωλειών ή ζημιών, ή οποιαδήποτε απώλεια και ζημιά που που δύναται να υποστεί η Εταιρεία και οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας που 
προκαλούν αδυναμία στην εκτέλεση των εργασιών της Τράπεζας. 
 

11. Όπως η Εταιρεία αποζημιώσει την Τράπεζα σε πρώτη ζήτηση για οποιαδήποτε ζημιά, έξοδα ή απώλεια που τυχόν απαιτηθούν ή αξιωθούν από 
την Τράπεζα από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή τα οποία θα πληρώσει ή θα καταστεί υπεύθυνη η Τράπεζα να πληρώσει με βάση ή 
ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών/οδηγιών της Εταιρείας.  
 

12. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η Εταιρεία εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει οποιοδήποτε λογαριασμό που διατηρεί από καιρού εις καιρόν μαζί 
της, με οποιοδήποτε ποσό το οποίο θα πληρωθεί από αυτή λόγω της αποδοχής εκ μέρους της των πιο πάνω οδηγιών και/ή δηλώσεων της και/ή 
με οποιοδήποτε ποσό για το οποίο τυχόν να υποχρεωθεί να πληρώσει ως αποζημίωση, έξοδα, επιβαρύνσεις και/ή διαφορετικά. Με την  παρούσα 
η Εταιρεία αναλαμβάνει να αναγνωρίσει και να μην αμφισβητήσει οποιαδήποτε τέτοια χρέωση. 
  
Πιστοποιείται ότι η απόφαση αυτή είναι πιστό αντίγραφο του ψηφίσματος της πιο πάνω Εταιρείας/Οργανισμού  
ημερ..................................................... όπως έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας/Οργανισμού 
 
 
1. ………………………………………………….....................                …………………………………………… 

2. ………………………………………………….....................               (Γραμματέας) 

3. …………………………………………………....................  

4. …………………………………………………..................... 

5. …………………………………………………..................... 

(Διευθυντές)       001-01-2001 

Για Εσωτερική Χρήση:  

CIF αιτητή: ………………………….. 

Hμερ.: …………………………………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………………………… 


