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1. H υπηρεσία «Invoice eSettlement» είναι η υπηρεσία 
της Τράπεζας Kύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ (η 
«Τράπεζα»), η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να 
πληρώσετε το/τα τιμολόγιο/α που εκδόθηκε/αν από 
την εταιρεία/πωλητή και σας παραδόθηκε/αν από 
την εταιρεία/πωλητή κατά την πώληση των 
προϊόντων/υπηρεσιών 

2. Έχετε την υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι ο 
λογαριασμός που επιλέξατε να  χρεωθεί: 

(a) έχει επαρκές όριο που επιτρέπει την 
εκτέλεση της πληρωμής 

(b) έχει επαρκή διαθέσιμα υπόλοιπα που 
επιτρέπουν την εκτέλεση της πληρωμής 

3. Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε 
ανεκτέλεστη πληρωμή που οφείλεται σε μη επαρκή 
διαθέσιμα υπόλοιπα ή μη επαρκές όριο του 
λογαριασμού που επιλέξατε να χρεωθεί. 

4. Εκτός από τους όρους και προϋποθέσεις για τα 
προσωπικά δεδομένα που προβλέπονται στους 
Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank, 
αναγνωρίζετε και δηλώνετε ότι εξουσιοδοτείτε την 
Τράπεζα να διαβιβάσει στην εταιρεία/πωλητή τα 
στοιχεία και/ή πληροφορίες που εισάγετε στην 
υπηρεσία «Invoice eSettlement»  προκειμένου η 
Τράπεζα να ζητήσει και να λάβει το ποσό που 
οφείλετε στην εταιρεία/πωλητή. 

5. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα 
και/ή την ακρίβεια των στοιχείων και/ή 
πληροφοριών που εισάγετε στην υπηρεσία «Invoice 
eSettlement».  

6. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια 
και/ή την ορθότητα του οφειλόμενου ποσού που 
έχει λάβει από την εταιρεία/πωλητή. Εάν η 
εταιρεία/πωλητής διαβιβάσει λανθασμένο ποσό 
στην Τράπεζα, η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, 
συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, 
έμμεσων απωλειών ή ζημιών, ή οποιαδήποτε 
απώλεια και ζημιά που προέρχεται από 
οποιαδήποτε πράξη/ενέργεια σας που βασίζεται στις 
εν λόγω πληροφορίες. 

7. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη 
εκτέλεση οποιασδήποτε πληρωμής που οφείλεται σε 
παράλειψη ή καθυστέρηση της εταιρείας/πωλητή να 
διαβιβάσει το οφειλόμενο ποσό στην Τράπεζα. 

8. Η Τράπεζα δεν είναι υπεύθυνη για τη διευθέτηση 
των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ εσάς και της 
εταιρείας/πωλητή.  

9. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια 
και/ή την ορθότητα του ποσού που οφείλετε στην 
εταιρεία/πωλητή, προτού προχωρήσετε με την 
πληρωμή αυτού. 

10. Η πληρωμή θα ολοκληρωθεί την Ημερομηνία 
Εκτέλεσης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
επαρκή διαθέσιμα υπόλοιπα στον λογαριασμό που 
έχετε επιλέξει να χρεωθεί. 

11. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ. Σε περίπτωση που ο 
λογαριασμός που έχετε επιλέξετε να χρεωθεί είναι 
σε άλλο νόμισμα, θα χρεωθείτε με τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
ημέρα εκτέλεσης της πληρωμής. 

12. Ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 
1bank . 

13. Ισχύουν οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass και/ή 
Digipass APP. 

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

15. 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 προέρχεται από 
οποιαδήποτε πράξη βασισμένη στη χρήση της 
Υπηρεσίας "Invoice eSettlement" . 

 


