OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ eINSTANT ACCOUNT

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Τράπεζα μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη
κρίση της να καθυστερήσει/αναστείλει σταματήσει οποιαδήποτε
εντολή /οδηγία, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων
ελέγχων σε σχέση με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και/ή
ξέπλυμα χρημάτων και/ή ελέγχων για οικονομική απάτη και ή
νομοθεσίας.
2. Η Τράπεζα μπορεί σε οποιονδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη
κρίση της να ζητήσει όπως ο Χρήστης/Kάτοχος Λογαριασμού
σταματήσει να χρησιμοποιεί το User ID και/ή Κωδικό Ασφαλείας
και/ή να περιορίσει και/ή να αρνηθεί την πρόσβαση στο
Χρήστη/Kάτοχο Λογαριασμού στην Υπηρεσία 1bank.
3. Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται για ανακριβείς ή ασυμπλήρωτες
πληροφορίες που έχουν δοθεί και/ή παραδοθεί από τον
Χρήστη/Kάτοχο Λογαριασμού μέσω της 1bank, ή για οποιαδήποτε
απώλεια τoυ Χρήστη/Kατόχου Λογαριασμού ως συνέπεια των πιο
πάνω.
4. Η Τράπεζα δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη
κρίση της ,να παρατείνει ή να περιορίσει τα προϊόντα και/ή τις
Υπηρεσίες που προσφέρει η 1bank και να αποφασίσει τις ώρες και
τις μέρες που θα μπορεί η Υπηρεσία να χρησιμοποιείται.
5. Η Τράπεζα θα έχει το απόλυτο δικαίωμα να εγκρίνει ή να
απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.
6. Η Τράπεζα θα δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση να συμψηφίζει οποιοδήποτε ποσό των
καταθέσεων με οποιαδήποτε οφειλή του Κατόχου Λογαριασμού,
ανεξαρτήτως αιτίας ή λόγου, προς την Τράπεζα.
7. Η Τράπεζα δύναται να αποταθεί σε οποιοδήποτε νόμιμα
συστημένο αρχείο πληροφοριών που λειτουργεί στη Δημοκρατία
και να ζητήσει τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη μέχρι
σήμερα λειτουργία των λογαριασμών του Κατόχου Λογαριασμού
καθώς και την πιστοληπτική του ικανότητα.
8. Η Τράπεζα δύναται να τροφοδοτεί νόμιμα λειτουργούν αρχείο
πληροφοριών με στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τη
λειτουργία των λογαριασμών και την πιστοληπτική ικανότητα του
Κατόχου Λογαριασμού.
9. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εσφαλμένης καταχώρησης στο
λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού , ο Κάτοχος Λογαριασμού
εξουσιοδοτεί την Τράπεζα κατά την απόλυτη κρίση της, να
αντιλογήσει την εσφαλμένη καταχώρηση και να προβεί σε
οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για να διορθώσει την εσφαλμένη
καταχώρηση. Ο Κάτοχος Λογαριασμού δηλώνει ότι οποιαδήποτε
εσφαλμένη καταχώρηση στο λογαριασμό του δεν δημιουργεί
κανένα δικαίωμα για τον εαυτό του ή οποιαδήποτε ευθύνη της
Τράπεζας.

της Τράπεζας. Όλα τα ανωτέρω θα κοινοποιούνται με οποιοδήποτε
μέσο η Τράπεζα κρίνει σκόπιμο.
4. Τηρουμένων των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, η
Τράπεζα δύναται να μειώνει, αυξάνει ή διαφοροποιεί το πιστωτικό
και χρεωστικό επιτόκιο.
MASTERCARD CLASSIC DEBIT – ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
Υποβάλλω αίτηση για την έκδοση σε εμένα της πιο πάνω κάρτας
της Τράπεζας Κύπρου και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που
αναγράφονται στην αίτηση είναι αληθινά και ακριβή και σας
εξουσιοδοτώ να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε πρόσωπο για να
πάρετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σε σχέση με την αίτηση αυτή.
Συμφωνώ ότι η Τράπεζα Kύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
επιφυλάσσει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση αυτή.
Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης
των Καρτών.
ΑΠΟΔΟΧΗ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι με την επιλογή
ΣΥΜΦΩΝΩ/ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ, θεωρείται από την Τράπεζα ως ρητή και
ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων που διέπουν το
προϊόν/υπηρεσία που έχετε επιλέξει, τα χαρακτηριστικά του τα
οποία δια της παρούσης βεβαιώνετε ότι τα έχετε διαβάσει και
αποδεχτεί καθώς επίσης και τους Όρους και Προϋποθέσεις της
Υπηρεσίας 1bank.
ΔΗΛΩΣΗ
Συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι ο συνδυασμός του User ID και
Κωδικού Ασφαλείας τα οποία αποτελούν τα στοιχεία
ταυτοποίησης μου από την Τράπεζα, ισοδυναμούν με την
υπογραφή μου και συμφωνώ και αποδέχομαι ότι επιφέρει τα ίδια
αποτελέσματα που θα επέφερε η ιδιόχειρη υπογραφή μου
ανεξάρτητα από την πιστοποίηση της ή μη από αναγνωρισμένο/η
φορέα/αρχή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Καταθέσεις Επιταγών πιστώνονται με επιφύλαξη μέχρι την
τελική εκκαθάριση τους
2. Ο λογαριασμός θα κινείται με πιστωτικά υπόλοιπα
3. Παρόλο που η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί
οποιοδήποτε παρατράβηγμα του λογαριασμού μετατραπεί σε
χρεωστικό, τέτοιο παρατράβηγμα θα χρεώνεται με επιτόκιο
πλέον προμήθεια και άλλα Τραπεζικά δικαιώματα σύμφωνα με τον
Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας, αντίγραφο
του οποίου επισυνάπτεται. Οι χρεώσεις αυτές, δηλαδή τόκος,
προμήθεια και άλλα Τραπεζικά δικαιώματα θα υπολογίζονται και
κεφαλαιοποιούνται σύμφωνα με την από καιρού σε καιρό τακτική
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