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1. H υπηρεσία «Πληρωμών Φορολογίας» της 1bank είναι η 

υπηρεσία της Τράπεζας Kύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ (η 

«Τράπεζα»), η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώσετε 

φόρους πληρωτέους προς το Τμήμα Φορολογίας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας («Τμήμα Φορολογίας»), συμπεριλαμβανομένων, 

μεταξύ άλλων, τον Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (το «ΦΠΑ»).  

2. Είναι δική σας υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι ο λογαριασμός 

που επιλέξατε να  χρεωθεί: 

a. έχει επαρκές ημερήσιο όριο που επιτρέπει την 

εκτέλεση της πληρωμής και 

b. έχει επαρκή διαθέσιμα υπόλοιπα που επιτρέπουν την 

εκτέλεση της  πληρωμής. 

3. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο 

λογαριασμός που επιλέξατε να χρεωθεί έχει κλείσει ή έχει 

παγιοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

4. Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε παραλειπόμενη ή 

ανεκτέλεστη πληρωμή που οφείλεται σε μη επαρκή διαθέσιμα 

υπόλοιπα ή μη επαρκές ημερήσιο όριο του λογαριασμού που 

επιλέξατε να χρεωθεί. 

5. Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (χρηματική ή άλλη) που ενδέχεται 

να υποστείτε, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, 

οποιουδήποτε ποσού σε σχέση με απώλεια κέρδους, δεδομένων 

ή φήμης ή οποιωνδήποτε άλλων άμεσων, επακόλουθων, 

συμπτωματικών, έμμεσων, τιμωρητικών ή ειδικών 

αποζημιώσεων σε σχέση με τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από 

αυτή την υπηρεσία. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα δεν φέρει καμία 

ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές ως αποτέλεσμα τεχνικών 

προβλημάτων και/ή εξαιτίας τυχόν προβληματικής λειτουργίας 

του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και/ή σε λόγους ανωτέρας βίας. 

6. Επιπρόσθετα των όρων και προϋποθέσεων για τα προσωπικά 

δεδομένα που προβλέπονται στους Όρους και Προϋποθέσεις 

της Υπηρεσίας 1bank και/ή σε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που 

έχετε υπογράψει ή έχουν δοθεί σε εσάς από την Τράπεζα, δια 

της παρούσης αναγνωρίζετε και δηλώνετε ότι εξουσιοδοτείτε 

την Τράπεζα να διαβιβάσει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

(η «Κεντρική Τράπεζα») και/ή στο Τμήμα Φορολογίας τα 

στοιχεία και/ή τις πληροφορίες που εισάγετε στην υπηρεσία 

«Πληρωμών Φορολογίας». 

7. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και/ή την 

ακρίβεια των στοιχείων και/ή των πληροφοριών που εισάγετε 

στην υπηρεσία «Πληρωμών Φορολογίας».  

8. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και/ή την 

ορθότητα του οφειλόμενου ποσού και/ή του Κωδικού Πληρωμής 

του Τμήματος Φορολογίας («TDPC») και/ή σε περίπτωση διπλών 

πληρωμών που έχετε εισαγάγει στην υπηρεσία «Πληρωμών 

Φορολογίας» της 1bank. Εάν διαβιβάσετε λανθασμένο ποσό 

και/ή εσφαλμένο Κωδικό Πληρωμής του Τμήματος Φορολογίας 

(«TDPC») και/ή προχωρήσετε σε διπλές πληρωμές στο Τμήμα 

Φορολογίας, η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς 

περιορισμό, οποιωνδήποτε άμεσων, επακόλουθων, 

συμπτωματικών, έμμεσων, τιμωρητικών ή ειδικών ζημιών, σε 

σχέση με τυχόν αξιώσεις που προέρχονται από οποιαδήποτε 

πράξη σας που βασίζεται στις εν λόγω πληροφορίες. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις θα πρέπει να απευθύνετε σχετικό αίτημα 

απευθείας στο Τμήμα Φορολογίας. 

9. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη εκτέλεση 

οποιασδήποτε πληρωμής που οφείλεται σε παράλειψη της 

Κεντρικής Τράπεζας ή του Τμήματος Φορολογίας  να αποδεχτεί 

την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού. 

10. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και/ή την 

ορθότητα του οφειλόμενου ποσού και/ή του Κωδικού 

Πληρωμής του Τμήματος Φορολογίας («TDPC»), προτού 

προχωρήσετε με την πληρωμή, καθώς και για την επιβεβαίωση 

της εκτέλεσης της πληρωμής. 

11. Η πληρωμή θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία εκτέλεσης, με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα υπόλοιπα στον 

λογαριασμό που έχετε επιλέξει να χρεωθεί. 

12. Ως χρόνος λήψης της πληρωμής θεωρείται ο χρόνος κατά τον 

οποίο η Τράπεζα λαμβάνει την εντολή για διενέργεια πληρωμής 

η οποία διαβιβάστηκε απευθείας από εσάς. Σε περίπτωση που ο 

χρόνος λήψης εντολής είναι μετά τον χρόνο λήξης των 

ημερήσιων εργασιών της Τράπεζας σε σχέση με την παροχή της 

συγκεκριμένης Υπηρεσίας, η εντολή θα θεωρείται ότι λήφθηκε 

από την Τράπεζα την επόμενη Εργάσιμη Μέρα. Το χρονικό 

σημείο το οποίο καθορίζει το τέλος της Εργάσιμης Μέρας για 

την υπηρεσία «Πληρωμών Φορολογίας»  πέραν του οποίου 

κάθε λαμβανόμενη εντολή για την διενέργεια συναλλαγής μέσω 

της Υπηρεσίας 1bank θα θεωρείται ότι λήφθηκε την επόμενη 

Εργάσιμη Μέρα είναι 19:00. «Εργάσιμη Μέρα» σημαίνει 

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτός των Τραπεζικών Αργιών στην 

Κύπρο. 

13. Η Τράπεζα δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση καθυστερημένης 

πληρωμής του οφειλόμενου ποσού που είναι πληρωτέο στο 

Τμήμα Φορολογίας, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να 

χάσετε την προθεσμία που έχει καθοριστεί από το Τμήμα 

Φορολογίας.  

14. Η Τράπεζα δεν είναι υπεύθυνη για τη διευθέτηση των διαφορών 

που προκύπτουν μεταξύ εσάς και του Τμήματος Φορολογίας, 

συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προστίμων που 

ενδέχεται να σας επιβληθούν για οποιοδήποτε λόγο. 

15. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο σε Ευρώ. 

16. Ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank καθώς 

και οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και 

Λειτουργίας του SMS Digipass και/ή Digipass APP. 

17. Η Τράπεζα  διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει προμήθεια και/ή 

τραπεζικά δικαιώματα σύμφωνα με τον ισχύοντα Κατάλογο 

Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας ως αυτός δύναται να 

τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν και ο οποίος είναι στη 

διάθεση σας σε όλα τα Kαταστήματα της Τράπεζας καθώς και 

στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com.  

 

http://www.bankofcyprus.com/

