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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, N.31(I)/2018 

 
 
Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα 
Πληρωμών Νόμος εφαρμόζεται στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται στη 
Δημοκρατία είτε σε Ευρώ είτε σε άλλο νόμισμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς και στις υπηρεσίες πληρωμών 
όπου αμφότεροι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών ή ο κοινός Πάροχος Υπηρεσιών 
Πληρωμών του Πληρωτή και του Δικαιούχου βρίσκονται εγκατεστημένοι, είτε στο ίδιο ή 
σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου.  
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Άμεση Χρέωση (Direct Debits): σημαίνει την υπηρεσία πληρωμής με την οποία 
χρεώνεται ο λογαριασμός πληρωμών του πληρωτή, όταν η έναρξη της πράξης 
πληρωμής διενεργείται από τον δικαιούχο βάσει της συναίνεσης του πληρωτή προς τον 
δικαιούχο, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ή τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών του ίδιου του πληρωτή. 
 
Άμεση Χρέωση SEPA: σημαίνει το εργαλείο πληρωμής που διέπεται από τον Βασικό 
Κανονισμό Λειτουργίας Άμεσων Χρεώσεων SEPA για την διενέργεια πληρωμών μέσω 
άμεσων χρεώσεων σε Ευρώ εντός του SEPA από τραπεζικούς λογαριασμούς σε άλλους 
τραπεζικούς λογαριασμούς. 
 
Αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης: σημαίνει το συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών ή 
συμβόλων που ορίζει για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών και τον οποίο πρέπει να διαβιβάσει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για τη 
βέβαιη ταυτοποίηση του άλλου χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ή/ και του λογαριασμού 
πληρωμών του άλλου χρήστη για μια πράξη πληρωμής. 
 
Βασικό επιτόκιο: σημαίνει το επιτόκιο που η Τράπεζα χρησιμοποιεί ως βάση για τον 
υπολογισμό του επιτοκίου που θα εφαρμόζεται το οποίο θα καθορίζεται και 
τροποποιείται κατά  καιρούς από την Τράπεζα, χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη. Το 
Βασικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι το EURIBOR, LIBOR ή 
οποιοδήποτε άλλο επιτόκιο η Τράπεζα  επιλέγει ως βασικό. 
 
Δικαιούχος: σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο σκοπούμενος τελικός 
αποδέκτης των χρηματικών ποσών που αποτελούν αντικείμενο μιας πράξης πληρωμής. 
 
Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφάλειας: σημαίνει εξατομικευμένα στοιχεία που 
παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστη υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό 
την εξακρίβωση 
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Εντολή Πληρωμής: σημαίνει κάθε οδηγία του πληρωτή ή του δικαιούχου προς τον 
πάροχο  υπηρεσιών πληρωμών με την οποία του ζητείται η εκτέλεση μιας Πράξης 
Πληρωμής. 

Eπιτόκιο Aναφοράς: σημαίνει επιτόκιο που χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό 
των τόκων και προέρχεται από πηγή διαθέσιμη στο κοινό δυνάμενη να ελεγχθεί από 
αμφότερα τα μέρη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληρωμών· 

Εργάσιμη Ημέρα: σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής  κατά 
τις οποίες ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι ανοικτός για τραπεζικές εργασίες 
εκτός τραπεζικών αργιών στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Εισερχόμενα εμβάσματα: σημαίνει  κεφάλαια που έχουν ληφθεί από την Τράπεζα στη 
βάση εντολών πληρωμής από ένα λογαριασμό Πληρωτή με άλλη τράπεζα (εσωτερικού ή 
εξωτερικού) εις όφελος λογαριασμού του Δικαιούχου μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Για την 
εκτέλεση της εντολής πληρωμής, ο Δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει τον πληρωτή 
για τον κωδικό ταυτοποίησης της Τράπεζας (BIC) και για τον αριθμό λογαριασμού του ή 
το Αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης (International Bank Account Number - IBAN) του. 

Εξερχόμενα εμβάσματα: σημαίνει τη μεταφορά κεφαλαίων από την Τράπεζα του 
Πληρωτή στη βάση εντολών πληρωμής με χρέωση λογαριασμού του Πληρωτή  εις 
όφελος λογαριασμού Δικαιούχου με άλλη Τράπεζα (εσωτερικού ή εξωτερικού) μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων. Για την εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής, ο  Πληρωτής θα πρέπει 
να δώσει στην Τράπεζα τον αριθμό του λογαριασμού ή το Αποκλειστικό μέσο 
ταυτοποίησης του Δικαιούχου (IBAN), μαζί με το όνομα και τη διεύθυνση του Δικαιούχου 
αν είναι διαθέσιμη, καθώς και τον κωδικό ταυτοποίησης της Τράπεζας BIC) που τηρείται 
ο λογαριασμός του Δικαιούχου. 

Ευαίσθητα Δεδομένα Πληρωμών: σημαίνει τα δεδομένα τα οποία συμπεριλαμβάνουν 
και τα εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφάλειας και τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για διάπραξη απάτης∙ για τις δραστηριότητες των παρόχων 
υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και των παρόχων υπηρεσίας  πληροφοριών 
λογαριασμού, το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού και ο αριθμός του λογαριασμού 
δεν συνιστούν ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών· 

Ημερομηνία αξίας: σημαίνει το χρονικό σημείο αναφοράς που χρησιμοποιεί ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών για τον υπολογισμό των τόκων επί των χρηματικών ποσών με τα 
οποία χρεώνεται ή πιστώνεται ένας Λογαριασμός Πληρωμών. 

Καταναλωτής: σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί για εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς όσον αφορά συμβάσεις υπηρεσιών 
πληρωμών που καλύπτονται από τον Νόμο. 
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Λογαριασμός Πληρωμών: σημαίνει λογαριασμός ο οποίος τηρείται στο όνομα ενός ή 
περισσοτέρων χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμών. 

Μέσο Πληρωμών: σημαίνει κάθε εξατομικευμένη συσκευή ή/ και σειρά διαδικασιών που 
έχει συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών και τα οποία χρησιμοποιεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να 
κινήσει εντολή πληρωμής. 
 
Νόμος: σημαίνει τον περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 
Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος, Ν.31(Ι)/2018 ως τροποποιείται από 
καιρό εις καιρό. 

Πάγια εντολή (Standing Order): Γραπτές οδηγίες του Πληρωτή προς τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να διενεργεί τακτές πληρωμές συγκεκριμένου ποσού από ένα 
λογαριασμό του Πληρωτή προς όφελος κάποιου παραλήπτη.  Οι οδηγίες δίνονται εκ των 
προτέρων και ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να ανακληθούν από 
τον πληρωτή.    

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών: σημαίνει μία από τις οντότητες που αναφέρονται 
στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυγχάνει εξαίρεσης 
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 ή του άρθρου  34 του Νόμου, και 
συμπεριλαμβάνει την Τράπεζα.  

Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού: σημαίνει τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος παρέχει και τηρεί λογαριασμό πληρωμής για πληρωτή 

 
Πληρωτής: σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασμό 
πληρωμών και επιτρέπει εντολή πληρωμής από αυτό το λογαριασμό ή εάν δεν υπάρχει  
λογαριασμός πληρωμών, φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δίνει εντολή πληρωμής. 
 
Πολύ Μικρή Επιχείρηση σημαίνει επιχείρηση η οποία, κατά το χρόνο αποδοχής των 
παρόντων Όρων, είναι επιχείρηση κατά την έννοια του Άρθρου 1 και του Άρθρου 2, 
παράγραφοι 1 και 3, του παραρτήµατος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ. 
 
Πράξη Πληρωμής: σημαίνει την πράξη η έναρξη της οποίας διενεργείται από τον 
πληρωτή ή για λογαριασμό του ή από τον δικαιούχο και συνίσταται στη διάθεση, 
μεταβίβαση ή ανάληψη χρηματικών ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείμενη 
υποχρέωση μεταξύ πληρωτή και δικαιούχου. 
 
Συναλλαγματική Ισοτιμία Αναφοράς: σημαίνει τη συναλλαγματική ισοτιμία που 
χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό κάθε ανταλλαγής νομισμάτων και η οποία 
καθίσταται διαθέσιμη από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή προέρχεται από πηγή 
διαθέσιμη στο κοινό. 
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Τράπεζα: σημαίνει την SOCIETE GENERALE BANK – CYPRUS LIMITED (ΗΕ 31003) 
εκ  Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 88 και Κυπράνορος 36 Γωνία, 1061 Λευκωσία, Κύπρος, 
φράση η οποία περιλαμβάνει τους διαδόχους, εκδοχείς και εκχωροαποδέκτες αυτής. 
 
Υπηρεσίες Πληρωμών: σημαίνει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που 
αναφέρεται πιο κάτω: 
 

 Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών σε/ από λογαριασμό πληρωμών και όλες οι 
δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών, 

 Εκτέλεση πράξεων πληρωμών σε/ από λογαριασμό πληρωμών, 

 Εκτέλεση άμεσων χρεώσεων  (direct debits) συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ 
άμεσης χρέωσης, 

 Εκτέλεση πράξεων πληρωμών με κάρτα, πιστωτική ή χρεωστική ή ανάλογη 
συσκευή, 

 Έκδοση και αποδοχή μέσων πληρωμών, 

 Εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών  
(standing orders), 

 Υπηρεσίες εμβασμάτων, 

Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών: σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
χρησιμοποιεί μια υπηρεσία πληρωμών ως πληρωτής ή δικαιούχος ή και με τις δύο 
ιδιότητες. 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): σημαίνει το επιτόκιο του Ευρώ το οποίο 
προσφέρεται στη διατραπεζική αγορά, και δημοσιεύεται κάθε εργάσιμη μέρα στο 
ημερολόγιο TARGET από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών (FBE) και καθορίζει 
το μέσο όρο των διαθέσιμων επιτοκίων στις 11:00 ώρα Βρυξελλών, από ένα δείγμα των 
τραπεζών που λαμβάνουν μέρος, μετά από την αφαίρεση υπερβολικών χρεώσεων, για 
τη περίοδο επιτοκίου που αντιστοιχεί στην περίοδο του EURIBOR η οποία ορίζεται στη 
βασική συμφωνία. 

 
LIBOR (London Interbank Offered Rate): σημαίνει το επιτόκιο για δάνεια στο νόμισμα 
του δανείου, το οποίο δημοσιεύεται από το Σύνδεσμο Βρετανών Τραπεζιτών για περίοδο 
αντίστοιχη με την περίοδο του επιτοκίου, που εμφανίζεται στη σχετική σελίδα των 
Reuters στις 11:00 ώρα Λονδίνου, την μέρα η οποία είναι δύο (2) Τραπεζικές μέρες 
Λονδίνου πριν την αρχή της σχετικής περιόδου επιτοκίου, για συναλλαγές σε περίοδο 
που αντιστοιχεί στην περίοδο του LIBOR η οποία ορίζεται στη βασική συμφωνία. 

 
SEPA: σημαίνει τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single European Payment Area) 
που είναι ο χώρος όπου πολίτες, εταιρείες και άλλοι οικονομικοί παράγοντες μπορούν 
να πραγματοποιούν και να εισπράττουν πληρωμές σε Ευρώ, είτε εντός των εθνικών 
τους συνόρων είτε διασυνοριακά, με τους ίδιους βασικούς όρους δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκονται. Για το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του SEPA δείτε τη λίστα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πληρωμών με τις χώρες του SEPA στην ιστοσελίδα www.europeanpaymentscouncil.eu. 
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2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
(1) Με την επιφύλαξη των παρακάτω παραγράφων, η εντολή πληρωμής καθίσταται 

ανέκκλητη μόλις ληφθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών με την μορφή 
πρωτότυπης υπογραμμένης επιστολής ή πρωτότυπης κανονικά συμπληρωμένης 
αίτησης εμβάσματος ή μέσω τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικών μέσων, ως 
προνοείται στα έγγραφα της δέσμης ανοίγματος λογαριασμού.   

 
(2) Στην περίπτωση άμεσης χρέωσης (με εξαίρεση Άμεση Χρέωση SEPA), και με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων επιστροφής, ο Πληρωτής μπορεί να ανακαλέσει την 
Εντολή Πληρωμής το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που 
προηγείται της ημέρας που συμφωνήθηκε για τη χρέωση των χρηματικών ποσών. 

 
(3) Εάν ο Πληρωτής που κίνησε εντολή πληρωμής και ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πληρωμών συμφωνήσουν ότι η εκτέλεση της εντολής πληρωμής αρχίζει σε 
συγκεκριμένη ημέρα ή στο τέλος συγκεκριμένης περιόδου ή την ημέρα που ο 
πληρωτής θα έχει θέσει χρηματικά ποσά στη διάθεση της Τράπεζας, ο 
συμφωνηθείς χρόνος θεωρείται ως χρόνος λήψης της εντολής. Εάν συμφωνήθηκε 
ημέρα μη εργάσιμη για τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, η εντολή πληρωμής 
θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Ο πληρωτής μπορεί να 
ανακαλέσει εντολή πληρωμής το αργότερο έως το τέλος της Εργάσιμης Ημέρας 
που προηγείται του συμφωνηθέντος χρόνου. 

 
(4) Μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους, η εντολή 

πληρωμής μπορεί να ανακληθεί μόνο με συμφωνία μεταξύ του Πληρωτή και του 
Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, νοουμένου ότι, στην περίπτωση των 
παραγράφων (2) και (3), απαιτείται επιπρόσθετα η συμφωνία του δικαιούχου.   Ο 
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών έχει δικαίωμα, εύλογης και ανάλογης με το 
κόστος,χρέωσης για αυτή την ανάκληση. Η χρέωση θα γίνεται σύμφωνα με τον 
Πίνακα Χρεώσεων της Τράπεζας.  

 
(5) Στις περιπτώσεις Μέσων Πληρωμών τα οποία αφορούν αποκλειστικά επιμέρους 

Πράξεις Πληρωμής που δεν υπερβαίνουν τα τριάντα ευρώ (€30) ή είτε έχουν όριο 
δαπανών εκατό πενήντα ευρώ (€150) είτε αποθηκεύουν χρηματικά ποσά που δεν 
υπερβαίνουν ποτέ τα εκατό πενήντα ευρώ (€150), ο Χρήστης Υπηρεσιών 
Πληρωμών συμφωνεί ότι ο Πληρωτής δεν δύναται να ανακαλέσει την Εντολή 
Πληρωμής μετά από τη διαβίβαση της Εντολής Πληρωμής ή από τη συγκατάθεσή 
του να εκτελεσθεί η Πράξη Πληρωμής από τον Δικαιούχο. 

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
  

(1) Ως χρόνος λήψης εντολής πληρωμής θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο η 
Τράπεζα του Πληρωτή λαμβάνει την εντολή πληρωμής. Ο Λογαριασμός του 
Πληρωτή δεν χρεώνεται πριν από την παραλαβή της Εντολής Πληρωμής. Εάν η 
Εντολή Πληρωμής δεν ληφθεί εντός των προθεσμιών που δίνονται πιο κάτω, η 
εντολή πληρωμής θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
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Οι ώρες εργασίας της Τράπεζας είναι  Δευτέρα μέχρι Πέμπτη: 8:00 - 15:30 και 
Παρασκευή : 08:00 -15:00. 
 
Η προθεσμία εντός της οποίας η Τράπεζα υποχρεούται να εκτελέσει την πράξη 
πληρωμής είναι (Cut-off times):  
 
- Λήψη εντολών  πληρωμής για εισερχόμενα εμβάσματα: Δευτέρα μέχρι Πέμπτη  15:15 

και Παρασκευή 14:45 
 
- Λήψη εντολών  πληρωμής για εξερχόμενα εμβάσματα:  Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 15:15 

και Παρασκευή 14:45 
 
- Λήψη μαζικών εντολών πληρωμής/ μισθοδοσίας: Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 15:15 και 

Παρασκευή 14:45 
 
- Λήψη εξερχόμενων εντολών πληρωμής μέσω της διαδικτυακής τραπεζικής υπηρεσίας  
  [eSGBCy]:  14:00 
 
- Λήψη εσωτερικών εντολών πληρωμής μέσω της διαδικτυακής τραπεζικής υπηρεσίας  
  [eSGBCy]: 16:00 
 
 - Λήψη εντολών πληρωμής για εθνικές SEPA εντολές αυτόματης εξόφλησης 

λογαριασμού: 11:00 
 
- Λήψη εντολών πληρωμής για διασυνοριακές SEPA εντολές αυτόματης εξόφλησης 
λογαριασμού: 09:00 
 
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  
 

1) Οι παράγραφοι 4.2) – 4.6) εφαρμόζονται όσον αφορά- 
 

(α) Πράξεις πληρωμών σε ευρώ· 
(β) πράξεις πληρωμών που απαιτούν μόνο μία μετατροπή νομίσματος μεταξύ 
του ευρώ και του επίσημου νομίσματος κράτους μέλους εκτός της Ζώνης του 
Ευρώ, εφόσον η απαιτούμενη μετατροπή νομίσματος πραγματοποιείται στο 
κράτος μέλος εκτός της Ζώνης του Ευρώ και, στην περίπτωση διασυνοριακών 
συναλλαγών πληρωμών, η διασυνοριακή μεταφορά πραγματοποιείται σε ευρώ. 

 
2) Ο  Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή μεριμνά ώστε το ποσό της 

Πληρωμής να πιστώνεται στο Λογαριασμό Πληρωμών του Δικαιούχου το 
αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά το χρόνο λήψης της 
Εντολή Πληρωμής.  Σε περίπτωση που η Εντολή Πληρωμής δίδεται σε έντυπη 
μορφή οι πιο πάνω αναφερθείσες προθεσμίες θα παρατείνονται κατά μία μέρα. 
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3) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου καθορίζει ημερομηνία αξίας 
και καθιστά διαθέσιμο το ποσό της Πράξης Πληρωμής στον Λογαριασμό 
Πληρωμών του Δικαιούχου το αργότερο κατά την εργάσιμη μέρα κατά την οποία 
πιστώνεται ο λογαριασμός του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, σύμφωνα με το 
άρθρο 87 του Νόμου. 
 

4) Ο Πάροχος των Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου διαβιβάζει Εντολή 
Πληρωμής της οποίας η έναρξη διενεργήθηκε από τον Δικαιούχο ή μέσω αυτού 
στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή εντός της προθεσμίας που 
συμφωνήθηκε μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, 
καθιστώντας δυνατή την τακτοποίησή της, όσον αφορά την άμεση χρέωση, κατά 
τη συμφωνηθείσα καταληκτική ημερομηνία. 

 
5) Σε περίπτωση που καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση καταθέτει μετρητά σε 

Λογαριασμό πληρωμών τηρούμενο από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο 
νόμισμα του εν λόγω Λογαριασμού Πληρωμών, ο Πάροχος Υπηρεσιών 
Πληρωμών μεριμνά, ώστε το ποσό να καθίσταται διαθέσιμο αμέσως μετά τη 
λήψη του, με την αντίστοιχη ημερομηνία αξίας: 
 
Νοείται ότι, εάν ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ 
Μικρή Επιχείρηση, το ποσό καθίσταται διαθέσιμο με ημερομηνία αξίας το 
αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη του. 
 
Νοείται περαιτέρω ότι για κατάθεση μετρητών, σε περιπτώσεις που δεν 
εμπίπτουν στις πιο πάνω, το ποσό καθίσταται διαθέσιμο εντός τεσσάρων 
ημερών από τη λήψη του. 
 

6) Η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του Λογαριασμού Πληρωμών του 
Δικαιούχου είναι, το αργότερο, η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία πιστώνεται ο 
λογαριασμός του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου με το ποσό 
της Πράξης Πληρωμής. 
 
Νοείται ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου μεριμνά, ώστε το 
ποσό της Πράξης Πληρωμής να είναι στη διάθεση του Δικαιούχου ευθύς ως ο 
λογαριασμός του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου πιστωθεί με 
το ποσό της Πράξης Πληρωμής, όταν από την πλευρά του Παρόχου Υπηρεσιών 
Πληρωμών του Δικαιούχου- 
 
(α) Δεν υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος, ή 
 
(β) υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος μεταξύ του ευρώ και νομίσματος κράτους 
μέλους ή μεταξύ δύο νομισμάτων κρατών μελών. 
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Νοείται περαιτέρω ότι η υποχρέωση που προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο 4.6) εφαρμόζεται επίσης επί πληρωμών εντός του πλαισίου ενός 
Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών. 
 
Νοείται έτι περαιτέρω ότι η ημερομηνία αξίας για τη χρέωση του Λογαριασμού 
Πληρωμών του Πληρωτή δεν είναι προγενέστερη του χρόνου κατά τον οποίο 
γίνεται η χρέωση του εν λόγω Λογαριασμού Πληρωμών με το ποσό της Πράξης 
Πληρωμής. 

 
7) Σε περιπτώσεις  που δεν εμπίπτουν στις παραγράφους 4.2) – 4.6) ανωτέρω, η 

πίστωση του λογαριασμού του Δικαιούχου, θα γίνεται το αργότερο εντός 
τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της εντολής 
πληρωμής από  τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. 
 

8) Πράξεις πληρωμών σε λογαριασμούς πληρωμών που τηρούνται εκτός κράτους 
μέλους ή σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ ή άλλο νόμισμα 
κράτους μέλους εκτός της Ευρωζώνης, θα εκτελούνται σε χρόνο που θα 
γνωστοποιείται στον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών από  τον Πάροχο 
Υπηρεσιών Πληρωμών. 

 
5. ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
(1) Εφόσον τηρούνται πλήρως οι παρόντες Όροι, η Τράπεζα δεν αρνείται να εκτελέσει 

εγκεκριμένη εντολή πληρωμής, ανεξαρτήτως του αν η έναρξη της εντολής πληρωμής 
διενεργήθηκε απευθείας από τον Πληρωτή, ή από Δικαιούχο ή μέσω αυτού, εκτός αν 
η εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής απαγορεύεται από άλλη σχετική διάταξη του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Κυπριακού δικαίου.  
 

(2) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση Εντολής 
Πληρωμής και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά θα υποστεί ο Χρήστης 
Υπηρεσιών Πληρωμών σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο 
Λογαριασμό Πληρωμών ή σε περίπτωση που το μέσο πληρωμής έχει δεσμευτεί ή 
έχει υπερβεί το όριο χρήσης του ή όπου ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δεν έχει 
ευλόγως διαπιστώσει ότι η συναλλαγή είναι νόμιμη ή για σκοπούς πρόληψης απάτης 
ή τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το Χρηστή Υπηρεσιών Πληρωμών είναι 
λανθασμένα. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης εντολής πληρωμής ο Πάροχος 
Υπηρεσιών Πληρωμών θα γνωστοποιήσει στο Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών την 
άρνηση εκτέλεσης εντολής πληρωμής και εφόσον είναι εφικτό τους λόγους της 
άρνησης και τη διαδικασία αποκατάστασης τυχόν λαθών που οδήγησαν στη μη 
εκτέλεση της εντολής πληρωμής, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από άλλη σχετική 
διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Κυπριακού δικαίου. Σε 
περίπτωση που η άρνηση είναι αντικειμενικώς αιτιολογημένη, ο Πάροχος Υπηρεσιών 
Πληρωμών θα δικαιούται να επιβάλει στον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών εύλογη 
χρέωση για την γνωστοποίηση αυτή σύμφωνα με τον Πίνακα Χρεώσεων. 
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(3) Η προαναφερόμενη γνωστοποίηση κοινοποιείται από τον Πάροχο Υπηρεσιών 

Πληρωμών με την πρώτη ευκαιρία, και το αργότερο ως το τέλος της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας, και η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά μια επιπλέον 
εργάσιμη ημέρα για Πράξεις Πληρωμών των οποίων η έναρξη δημιουργείται σε 
έντυπη μορφή. 
 

 
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 

1. Ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών υποχρεούται: 
 
α) Να χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών σύμφωνα με τους όρους που διέπουν 
την έκδοση  και τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης του, μόλις 
παραλάβει το μέσο πληρωμών, να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή 
φύλαξη των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας 
 
β) να ειδοποιεί τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών ή το πρόσωπο που 
υποδεικνύει η Τράπεζα μόλις αντιληφθεί απώλεια, κλοπή, υπεξαίρεση ή μη 
εγκεκριμένη χρήση του μέσου πληρωμών.  

 
2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών υποχρεούται: 

 

α) να διασφαλίζει ότι τα εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας δεν είναι 

προσβάσιμα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος παρά μόνο στο Χρήστη Υπηρεσιών 
Πληρωμών που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών 
 
β) να μην αποστέλλει μέσο πληρωμών που δεν έχει ζητηθεί παρά μόνο προς 
αντικατάσταση μέσου που κατέχει ήδη o Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών 
 
γ) να διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή στο Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών τα 
κατάλληλα μέσα για να μπορεί να προβαίνει σε γνωστοποίηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.1 β) ή να ζητεί άρση της αναστολής σύμφωνα με τη παράγραφο 
7.4)·  
 
δ) κατόπιν αιτήματος, να παρέχει στον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών τα μέσα 
για να αποδείξει, εντός 18 μηνών από τη γνωστοποίηση, ότι ο Χρήστης 
Υπηρεσιών Πληρωμών όντως προέβη στην εν λόγω γνωστοποίηση,  
 
ε) να παρέχει στον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών τη δυνατότητα να προβεί σε 
γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.β), χωρίς επιβάρυνση και να 
χρεώνει μόνο το κόστος αντικατάστασης που αποδίδεται άμεσα στο Μέσο 
Πληρωμών, και 
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στ) να αποτρέπει κάθε χρήση του Μέσου Πληρωμών μόλις πραγματοποιηθεί 
ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 6.1. β).  

 
 
7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 

1) Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται συγκεκριμένο Μέσο Πληρωμών για την 
κοινοποίηση της συγκατάθεσης, ο Πληρωτής και ο Πάροχος Υπηρεσιών 
Πληρωμών επιτρέπεται να συμφωνήσουν όρια δαπάνης όσον αφορά τις πράξεις 
πληρωμής που εκτελούνται μέσω αυτού του Μέσου Πληρωμών. 

 
2) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών  έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη χρήση του 

μέσου πληρωμών για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους που σχετίζονται με:  
 

(α) την ασφάλεια του μέσου πληρωμών · 
 

(β) την υπόνοια μη εγκεκριμένης χρήσης ή δόλιας χρήσης του μέσου πληρωμών   
     ή 

 
(γ) για μέσα πληρωμών με πιστωτικό άνοιγμα, σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να 
ενδέχεται να μην είναι ο πληρωτής σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
πληρωμής του. 

  
3) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα ενημερώσει τον Χρήστη Υπηρεσιών  

Πληρωμών για την αναστολή της χρήσης του μέσου πληρωμών και τους λόγους, 
εάν είναι δυνατό πριν την αναστολή ή το αργότερο , αμέσως μετά, εκτός εάν η εν 
λόγω ενημέρωση αντιβαίνει σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας 
ή απαγορεύεται από άλλη συναφή διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Κυπριακού δικαίου. 

 
4) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών  θα άρει την αναστολή της χρήσης του μέσου  

πληρωμών ή θα το αντικαταστήσει με νέο μέσο πληρωμών μόλις πάψουν να 
υφίστανται οι λόγοι αναστολής. 

 
8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 
 

1) Ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών μπορεί να πληροφορείται από τον Πίνακα 
Χρεώσεων της Τράπεζας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στα καταστήματα της 
Τράπεζας και  στην ιστοσελίδα της Τράπεζας για όλες τις επιβαρύνσεις που 
πρέπει να καταβάλλει στην Τράπεζα. Ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών έχει το 
δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει αντίγραφο του Πίνακα Χρεώσεων από το 
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. 
 

2) Επιπρόσθετα των πληροφοριών που αναφέρονται στον Πίνακα Χρεώσεων, η 
Τράπεζα οφείλει να ενημερώνει στον Χρήστη των Υπηρεσιών Πληρωμών 
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ανάλογα με την περίπτωση, την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ή τη 
συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που πρόκειται να εφαρμοσθεί στην πράξη 
πληρωμής ή το επιτόκιο και συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς.  

 
3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2) ανωτέρω είναι 

διαθέσιμες χωρίς χρέωση. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ζητηθεί από 
τον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών ή σε περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών 
Πληρωμών αιτηθεί την συχνότερη αποστολή των πληροφοριών, τότε η Τράπεζα 
δύναται να χρεώνει με χρέωση εύλογη και ανάλογη με το πραγματικό κόστος στο 
οποίο η Τράπεζα θα υποβάλλεται. 
 

4) Σε περίπτωση που, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών ο 
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται 
στην πράξη επιβάλλει επιβάρυνση, το εν λόγω πρόσωπο ενημερώνει σχετικά τον 
Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής. Ο 
Πληρωτής έχει την υποχρέωση να πληρώσει μόνο για τις επιβαρύνσεις εάν το 
πλήρες ποσό αυτών γνωστοποιήθηκε πριν από την έναρξη της πράξης 
πληρωμής. 

 
5) Σε περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή  

Πολύ Μικρή Επιχείρηση ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δεν είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν τις πληροφορίες που είναι υποχρεωμένος να 
παρέχει βάσει του Μέρους IΙΙ του Νόµου, και επίσης, δεν φέρει το βάρος 
απόδειξης ότι έχει συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης του εν λόγω 
Μέρους του Νόµου και συνεπώς τα Άρθρα 40 (1) και 41 του Νόµου δεν 
εφαρµόζονται. 
 

6)   Σε περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή 
Πολύ Μικρή Επιχείρηση ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών έχει το δικαίωμα να 
καθορίσει το νόµισµα στο οποίο θα γίνει η οποιαδήποτε πληρωµή.  
 

7) Σε περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή 
Πολύ Μικρή Επιχείρηση ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει το επιτόκιο µε το οποίο χρεώνεται και/ή πιστώνεται ο λογαριασµός 
του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών µε γραπτή ειδοποίηση και οποιαδήποτε 
τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται στην 
ειδοποίηση. 

 
9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΟΣΟΥ  
 

1) Τηρουμένης της παραγράφου 9.2) κατωτέρω, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών 
του Πληρωτή και ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου 
υποχρεούνται να μεταφέρουν το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής και δεν 
αφαιρούν επιβαρύνσεις από το μεταφερόμενο ποσό. 

 
2) Ο Δικαιούχος και ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών επιτρέπεται να συμφωνούν 

ότι ο σχετικός Πάροχος των Υπηρεσιών Πληρωμών αφαιρεί τη χρέωσή του από 
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το μεταφερόμενο ποσό πριν αυτό πιστωθεί στον Δικαιούχο και, στην περίπτωση 
αυτή, το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής και οι επιβαρύνσεις εμφαίνονται 
χωριστά στις πληροφορίες που παρέχονται στον Δικαιούχο. Για πράξεις 
πληρωμής που παρέχονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν οι Πάροχοι 
Υπηρεσιών Πληρωμών τόσο του Πληρωτή όσο και του Δικαιούχου ή ο μοναδικός 
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών για την Πράξη Πληρωμής είναι εγκατεστημένοι 
σε αυτήν, ο Δικαιούχος επωμίζεται τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει ο δικός του 
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών και ο Πληρωτής επωμίζεται τις επιβαρύνσεις 
που επιβάλλει ο δικός του Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών. 
 

3) Σε περίπτωση που από το μεταφερόμενο ποσό αφαιρούνται επιβαρύνσεις άλλες 
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 9.2) ανωτέρω, ο Πάροχος 
Υπηρεσιών Πληρωμής του Πληρωτή μεριμνά, ώστε ο Δικαιούχος να λαμβάνει το 
πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής της οποίας η έναρξη διενεργήθηκε από τον 
Πληρωτή και, όταν διενεργείται έναρξη πράξης πληρωμής από τον Δικαιούχο ή 
μέσω αυτού, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου μεριμνά, ώστε ο 
Δικαιούχος να λαμβάνει το πλήρες ποσό της πράξης πληρωμής. 
 

  
10. EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    
 

1) Η επικοινωνία ή/ και οι ειδοποιήσεις μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών 
και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών σε σχέση με τις πληροφορίες ή/ και 
τροποποιήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες πληρωμών μπορεί να 
πραγματοποιούνται με την μορφή πρωτότυπης υπογραμμένης επιστολής ή μέσω 
τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικών μέσων, ως προνοείται στα έγγραφα ανοίγματος 
του σχετικού λογαριασμού, ή μέσω της μηνιαίας  κατάστασης λογαριασμού ή να 
παρέχονται στα υποκαταστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών ή/ και 
στην ιστοσελίδα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών ή μέσω οποιουδήποτε 
άλλου τρόπου ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνει απαραίτητο.  

 
2) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών οφείλει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 

συμβατικής σχέσης, να παρέχει δωρεάν στον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, 
κατόπιν αιτήματός του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, τους παρόντες Όρους 
καθώς και τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 52 του 
Νόμου σε έντυπη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο. 

 
3) Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή οποιοσδήποτε αίτημα του Χρήστη Υπηρεσιών 

Πληρωμών  προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών θα γίνεται γραπτώς και θα 
παραδίδεται στο παράρτημα της Τράπεζας όπου διατηρείται ο λογαριασμός του 
Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς  ή μέσω 
τηλεομοιοτύπου ή  άλλων ηλεκτρονικών μέσων ως προνοείται στα έγγραφα 
ανοίγματος του σχετικού λογαριασμού. Περαιτέρω ο Χρήστης Υπηρεσιών 
Πληρωμών έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματός του, να λαμβάνει τους παρόντες 
Όρους οποτεδήποτε.  
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11. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 
Σε περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών ζητήσει επιπλέον ή πιο συχνή 
πληροφόρηση ή τη διαβίβαση των πληροφοριών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που 
προσδιορίζεται στους παρόντες Όρους, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών έχει 
δικαίωμα χρέωσης για την επιπλέον αυτή πληροφόρηση. Η χρέωση θα είναι εύλογη και 
ανάλογη με το πραγματικό κόστος του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών και θα φαίνεται 
στον Πίνακα Χρεώσεων της Τράπεζας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών 
Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, ο Πάροχος Υπηρεσιών 
Πληρωμών έχει το δικαίωμα άλλα όχι την υποχρέωση να παράσχει τις πληροφορίες που  
προβλέπονται από τα άρθρα 56 έως 58 του Νόµου. 
 
12. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
H γλώσσα οποιασδήποτε συμφωνίας και επικοινωνίας του Χρήστη Υπηρεσιών 
Πληρωμών με τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών είναι η Ελληνική ή/ και η Αγγλική 
εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. 
 
13. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 
1) Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης Πράξης Πληρωμής, ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πληρωμών του Πληρωτή επιστρέφει στον Πληρωτή το ποσό της μη εγκεκριμένης 
Πράξης Πληρωμής αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως το τέλος 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας, μετά από ενημέρωση ή ειδοποίηση σχετικά με 
τη συναλλαγή, εκτός αν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή έχει 
βάσιμες υπόνοιες απάτης και κοινοποιεί τους λόγους αυτούς στην Κεντρική 
Τράπεζα γραπτώς. 
 

2) Κατά περίπτωση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή επαναφέρει 
τον λογαριασμό πληρωμών που χρεώθηκε στην κατάσταση που θα βρισκόταν 
εάν η μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής δεν είχε πραγματοποιηθεί, ενέργεια η 
οποία διασφαλίζει ότι η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του Λογαριασμού 
Πληρωμών του Πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την 
οποία χρεώθηκε το ποσό. 

 
3) Ο Πληρωτής βαρύνεται μέχρι ποσού 50 ευρώ για ζημιά από μη εγκεκριμένες 

πράξεις πληρωμής, για τις ζημιές που απορρέουν από τη χρήση απολεσθέντος ή 
κλαπέντος μέσου πληρωμών ή από υπεξαίρεση μέσου πληρωμών, με εξαίρεση 
την περίπτωση- 
 
(α) Απώλειας, κλοπής ή υπεξαίρεσης του μέσου πληρωμών, η οποία δεν ήταν 
δυνατό να εντοπιστεί από τον Πληρωτή πριν από την πληρωμή και εφόσον ο 
Πληρωτής δεν ενήργησε με δόλο· ή 
 
(β) ζημιάς που προκλήθηκε από πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλου, 
αντιπροσώπου ή υποκαταστήματος ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών ή 
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οντότητας στην οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είχε αναθέσει τις 
δραστηριότητές του.  
 
Νοείται ότι ο πληρωτής δεν επωμίζεται οικονομικές συνέπειες που απορρέουν 
από τη χρήση του απολεσθέντος, κλαπέντος ή υπεξαιρεθέντος μέσου πληρωμών 
μετά την ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.β, εκτός αν ο πληρωτής 
έχει ενεργήσει με δόλο. 

 
4) Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 13.1) και 13.2), ο Χρήστης Υπηρεσιών 

Πληρωμών βαρύνεται για ολόκληρη τη ζημιά από Πράξεις Πληρωμής που 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότησή του, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
(α) η ζημιά οφείλεται στο γεγονός ότι ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών 
ενήργησε με δόλο ή η ζημιά επέρχεται κατόπιν παραβίασης από τον Πελάτη, 
μίας ή περισοτέρων από τις υποχρεώσεις του βάσει του Άρθρου 69 του Νόμου 
από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, 
 
(β) ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών παρέσχε τα κατάλληλα μέσα που 
επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή ή 
υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του μέσου πληρωμών και ο Πληρωτής 
ενήργησε με δόλο (Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δεν 
παρέχει τα κατάλληλα μέσα, τα οποία να επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την 
ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του μέσου πληρωμών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 70(1)(γ) του Νόμου, ο πληρωτής δεν ευθύνεται για τις 
οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση του εν λόγω μέσου, εκτός 
εάν ενήργησε με δόλο), και 
 
(γ) η ζημιά επέρχεται από χρήση του μέσου πληρωμών μετά τη χρονική στιγμή 
κατά την οποία ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών ειδοποίησε σχετικά τον 
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, νοουμένου ότι ο Πληρωτής έχει ενεργήσει με 
δόλο. 

 
5) Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 13.1) και 13.2), ο Πληρωτής ευθύνεται 

για όλες τις ζημιές (χωρίς να εφαρμόζεται το όριο των 50 ευρώ) που σχετίζονται 
με μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής, εφόσον οι ζημιές αυτές οφείλονται στο 
γεγονός ότι ενήργησε με δόλο ή δεν εκπλήρωσε μία ή περισσότερες από τις κατά 
το άρθρο 69 του Νόμου υποχρεώσεις του από πρόθεση ή βαριά αμέλεια.  
 

6) Εάν ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή 
Επιχείρηση αποδέχεται ως εξουσιοδοτηµένη οποιαδήποτε πράξη πληρωµής η 
οποία καταχωρείται στο Λογαριασµό του και συνεπώς αποδέχεται ότι εξαιρείται η 
εφαρµογή του άρθρου 74 του Νόµου στην περίπτωση αυτή. Ο παρών όρος δεν 
εφαρμόζεται όσον αφορά Άμεση Χρέωση SEPA. 

 
 



 
 

Page 15 of 25  

14. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ή ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΤΗ 

 
1) Σε περίπτωση που η έναρξη της εντολής πληρωμής διενεργείται απευθείας από 

τον Πληρωτή, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή, χωρίς 
επηρεασμό του άρθρου 71 του άρθρου 88(2) έως (4) και του άρθρου 93 του 
Νόμου, είναι υπεύθυνος έναντι του πληρωτή για την ορθή εκτέλεση της πράξης 
πληρωμής, εκτός εάν ο Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή μπορεί να 
αποδείξει στον Πληρωτή και, κατά περίπτωση, στον Πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών του Δικαιούχου ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του 
Δικαιούχου έλαβε το ποσό της πράξης πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 83(1) 
του Νόμου και, στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του 
Δικαιούχου είναι υπεύθυνος έναντι του Δικαιούχου για την ορθή εκτέλεση της 
Πράξης Πληρωμής. 

 
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή 
είναι υπεύθυνος βάσει των ανωτέρω, επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στον Πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλμένης πράξης 
πληρωμής και, κατά περίπτωση, επαναφέρει τον Λογαριασμό Πληρωμών που 
χρεώθηκε στην κατάσταση που θα βρισκόταν, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η 
εσφαλμένη πράξη πληρωμής, και η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του 
Λογαριασμού Πληρωμών του Πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό. 

 
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του 
Δικαιούχου είναι υπεύθυνος βάσει των ανωτέρω, θέτει αμέσως το ποσό της 
Πράξης Πληρωμής στη διάθεση του δικαιούχου και, κατά περίπτωση, πιστώνει το 
αντίστοιχο ποσό στον Λογαριασμό Πληρωμών του Δικαιούχου, με ημερομηνία 
αξίας για τον λογαριασμό πληρωμών του Δικαιούχου, η οποία δεν είναι 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην περίπτωση 
ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Νόμου. 
 

2) Σε περίπτωση που η Πράξη Πληρωμής εκτελεστεί με καθυστέρηση, ο Πάροχος 
Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου εξασφαλίζει κατόπιν αιτήματος του 
Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή που ενεργεί για λογαριασμό του 
Πληρωτή, ότι η ημερομηνία αξίας για τον Λογαριασμό Πληρωμών του Δικαιούχου 
δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην 
περίπτωση ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωμής. 
 

3) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής, όταν η 
έναρξη της εντολής πληρωμής διενεργείται από τον Πληρωτή, ο Πάροχος 
Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή, ανεξαρτήτως της ευθύνης που υπέχει στο 
πλαίσιο της παρούσας παραγράφου 14, προσπαθεί αμέσως, αν του ζητηθεί, να 
ανιχνεύσει την πράξη πληρωμής και ειδοποιεί τον Πληρωτή για το αποτέλεσμα, 
το οποίο δεν επιβαρύνει τον Πληρωτή. 
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15. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ή ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 
1) Σε περίπτωση που η έναρξη της Εντολής Πληρωμής διενεργείται από τον 

Δικαιούχο ή μέσω αυτού, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου είναι, 
χωρίς επηρεασμό του άρθρου 71, του άρθρου 88(2) έως (4) και του άρθρου 93, 
του Νόμου, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την ορθή διαβίβαση της Εντολής 
Πληρωμής στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή, σύμφωνα με το 
άρθρο 83(3) του Νόμου. 

 
2) Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου είναι 

υπεύθυνος βάσει της παραγράφου 15.1), διαβιβάζει, εκ νέου, αμέσως την εν λόγω 
Εντολή Πληρωμής στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή και, σε 
περίπτωση καθυστερημένης διαβίβασης της Εντολής Πληρωμής, το ποσό έχει 
ημερομηνία αξίας στον Λογαριασμό Πληρωμών του Δικαιούχου που δεν είναι 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής 
εκτέλεσης της πράξης πληρωμής. 

 
3) Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου 15.1), ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του 

Δικαιούχου είναι, χωρίς επηρεασμό του άρθρου 71, του άρθρου 88(2) έως (4) και 
του άρθρου 93 του Νόμου, υπεύθυνος έναντι του Δικαιούχου για τη διεκπεραίωση 
της εντολής πληρωμής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του 
άρθρου 87 του Νόμου. 

 
4) Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου είναι 

υπεύθυνος δυνάμει της παραγράφου 15.3), μεριμνά, ώστε το ποσό της πράξης 
πληρωμής να είναι στη διάθεση του Δικαιούχου αμέσως μόλις το ποσό αυτό 
πιστωθεί στον λογαριασμό του Παρόχου Υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου, 
και το ποσό έχει ημερομηνία αξίας στον Λογαριασμό Πληρωμών του Δικαιούχου, η 
οποία δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην 
περίπτωση ορθής εκτέλεσης της Πράξης Πληρωμής. 

 
5) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής για την 

οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου δεν είναι υπεύθυνος στο 
πλαίσιο των παραγράφων 15.1) και 15.2), ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του 
Πληρωτή είναι υπεύθυνος έναντι του Πληρωτή. 

 
6) Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή είναι 

υπεύθυνος σύμφωνα με την παράγραφο 15.5), τότε, κατά περίπτωση και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επιστρέφει στον Πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης 
ή εσφαλμένης πράξης πληρωμής και επαναφέρει τον Λογαριασμό Πληρωμών που 
χρεώθηκε στην κατάσταση που θα βρισκόταν, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η 
εσφαλμένη πράξη πληρωμής, και η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του 
λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό. 
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7) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 15.5) και 15.6) δεν 
εφαρμόζονται επί του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή, εφόσον ο 
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή αποδεικνύει ότι ο Πάροχος 
Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου έχει λάβει το ποσό της Πράξης Πληρωμής, 
ακόμη και στην περίπτωση που η εκτέλεση της πράξης πληρωμής καθυστέρησε 
ελάχιστα. 

 
8) Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 15.7), ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πληρωμών του Δικαιούχου ορίζει για το ποσό ημερομηνία αξίας στον Λογαριασμό 
Πληρωμών του Δικαιούχου που δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας, 
που το ποσό θα είχε στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης. 

 
9) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής, που η 

έναρξη της Εντολής Πληρωμής διενεργείται από τον Δικαιούχο ή μέσω του 
Δικαιούχου, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου, ανεξαρτήτως της 
ευθύνης που υπέχει στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, καταβάλλει άμεσα, 
αφού του ζητηθεί, προσπάθειες να εντοπίσει τις πράξεις πληρωμής και ειδοποιεί 
τον Δικαιούχο για το αποτέλεσμα, το οποίο δεν επιβαρύνει τον Δικαιούχο. 

 
10) Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι 

υπεύθυνος έναντι των αντίστοιχων Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών τους για 
τυχόν χρεώσεις για τις οποίες φέρουν την ευθύνη και για τόκους που επιβαρύνουν 
τον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών ως συνέπεια της μη εκτέλεσης ή της 
εσφαλμένης, συμπεριλαμβανομένης της καθυστερημένης, εκτέλεσης της πράξης 
πληρωμής. 

 
16. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 
1) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών αποκαθιστά μία μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένα 

εκτελεσθείσα πράξη πληρωμής στον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, μόνο αν ο 
τελευταίος ειδοποιήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον Πάροχο 
Υπηρεσιών Πληρωμών, μόλις πληροφορηθεί οποιαδήποτε τέτοια Πράξη 
Πληρωμής που θεμελιώνει δικαίωμα απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπομένων στο άρθρο 89 του Νόμου, και το αργότερο έως δεκατρείς (13) 
μήνες από την ημερομηνία χρέωσης. Τα προαναφερόμενα χρονικά περιθώρια 
για την ειδοποίηση δεν εφαρμόζονται, όταν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών 
δεν παρείχε ούτε κατέστησε διαθέσιμες τις πληροφορίες για την πράξη αυτή 
σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του Νόμου. Σε περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών 
Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση και αµφισβητεί την 
ορθή εκτέλεση Πράξης Πληρωµής, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δεν έχει 
υποχρέωση να αποδείξει ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της Πράξης Πληρωµής, 
η Πράξη Πληρωµής καταγράφηκε επακριβώς, καταχωρήθηκε στο Λογαριασµό 
του Χρηστη και δεν επηρεάσθηκε από τεχνική βλάβη ή δυσλειτουργία και 
συνεπώς εξαιρείται η εφαρµογή του άρθρου 72 του Νόµου.  
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2) O Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών απαλλάσσεται από οιεσδήποτε ευθύνες 
βάσει του Μέρους VII του Νόµου σε περιπτώσεις που είναι ασυνήθεις και 
απρόβλεπτες, εκφεύγουν του ελέγχου του και των οποίων οι συνέπειες δεν θα 
µπορούσαν να αποφευχθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο. 
Περαιτέρω, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών απαλλάσσεται από τις 
υποχρεώσεις του βάσει των Κεφαλαίων Β και Γ του Μέρους ΙV του Νόµου όπου 
δεσµεύεται από άλλες υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Κυπριακό ή το 
Ευρωπαϊκό δίκαιο. Περαιτέρω ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δεν θα έχει 
υπαιτιότητα ή ευθύνη για τις συνέπειες που απορρέουν από τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων του λόγω απεργιών, ανταπεργιών, λαϊκών αναταραχών, 
εξεγέρσεων, πολέµων ή εχθροπραξιών, ανωτέρας βίας ή άλλων αιτιών εκτός του 
ελέγχου του. 

 
3) Οι πιο πάνω όροι δεν εφαρμόζονται όσον αφορά Άμεσες Χρεώσεις SEPA. 

 
4) Στην περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών αρνείται ότι έχει εγκρίνει 

εκτελεσθείσα πράξη πληρωμής ή ισχυρίζεται ότι η Πράξη Πληρωμής δεν 
εκτελέστηκε σωστά, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών αποδεικνύει ότι 
εξακριβώθηκε η γνησιότητα της πράξης πληρωμής, ότι αυτή καταγράφηκε 
επακριβώς, καταχωρίστηκε στους λογαριασμούς και δεν επηρεάσθηκε από 
τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία της υπηρεσίας που παρέχεται από τον 
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. 

 
 

5) Σε περίπτωση που Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών αρνείται ότι έχει εγκρίνει 
εκτελεσθείσα Πράξη Πληρωμής, η χρήση ενός μέσου πληρωμών που έχει 
καταγραφεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών πληρωμών, , δεν αποτελεί 
αναγκαστικά, αφ’ εαυτού της, επαρκή απόδειξη ότι ο Πληρωτής είχε εγκρίνει την 
πράξη πληρωμής ή ότι ενήργησε με δόλο ή δεν εκπλήρωσε από πρόθεση ή 
βαριά αμέλεια μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 69 του Νόμου. 

 
6) Σε περίπτωση που χρήστης υπηρεσιών πληρωμών αρνείται ότι έχει εγκρίνει 

εκτελεσθείσα πράξη πληρωμής, η χρήση ενός μέσου πληρωμών που έχει 
καταγραφεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, περιλαμβανομένου κατά 
περίπτωση του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, δεν αποτελεί 
αναγκαστικά, αφ’ εαυτού της, επαρκή απόδειξη ότι ο πληρωτής είχε εγκρίνει την 
πράξη πληρωμής ή ότι ενήργησε με δόλο ή δεν εκπλήρωσε από πρόθεση ή 
βαριά αμέλεια μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 69 του Νόμου. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών παρέχει αποδεικτικά 
στοιχεία για την απόδειξη απάτης ή βαριάς αμέλειας από τον Χρήστη Υπηρεσιών 
Πληρωμών. 
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17. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΝΑΡΞΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ Η ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ 
 

1) Ο Πληρωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής, από τον οικείο Πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε εγκεκριμένη Πράξη 
Πληρωμής της οποίας η έναρξη διενεργήθηκε από Δικαιούχο ή μέσω Δικαιούχου 
και η οποία έχει ήδη εκτελεσθεί, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 
(α) Κατά την έγκριση δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της πράξης 
πληρωμής· 
 
(β) το ποσό της πράξης πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα ανέμενε εύλογα ο 
Πληρωτής, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρεώσεις του, τους παρόντες 
Όρους και τις σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης· 
 
(γ) Ο πληρωτής ζήτησε την επιστροφή των χρηματικών ποσών που 
προβλέπονται στο άρθρο 76 του Νόμου και η οποία αντιστοιχεί σε εγκεκριμένη 
πράξη πληρωμής η οποία κινήθηκε από δικαιούχο ή μέσω αυτού εντός οκτώ (8) 
εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης των χρηματικών ποσών. 

 
2) Κατόπιν αιτήματος του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ο Πληρωτής φέρει την 

ευθύνη να αποδείξει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 17.1) ανωτέρω. 

 
3) Η επιστροφή των χρηματικών ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 17.1) 

ανωτέρω, αφορά ολόκληρο το ποσό της εκτελεσθείσας Πράξης Πληρωμής και η 
ημερομηνία αξίας, για την πίστωση του Λογαριασμού Πληρωμών του Πληρωτή, 
δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό. 

 
4) Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου 17.6) κατωτέρω, επιπροσθέτως του 

δικαιώματος που προβλέπεται στις προαναφερόμενες παραγράφους 17.1) έως 
17.3), για τις άμεσες χρεώσεις, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 260/2012, ο πληρωτής τηρεί ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής 
χρηματικών ποσών εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 77 του Νόμου. 

 
5) Ανεξάρτητα από την προαναφερόμενη παράγραφο 17.4), για τους σκοπούς της 

υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 17.1), ο Πληρωτής δεν επικαλείται λόγους 
που συνδέονται με μετατροπή συναλλάγματος, εφόσον εφαρμόσθηκε η ισοτιμία 
αναφοράς που έχει συμφωνήσει με τον οικείο του Πάροχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 45(1)(δ) και το άρθρο 52(γ)(ii) του Νόμου. 

 
6) Ο πληρωτής δεν δικαιούται την επιστροφή χρηματικών ποσών που 

προβλέπονται στην παράγραφο 17.1), σε περίπτωση που- 
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(α) Ο Πληρωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για να εκτελεστεί η Πράξη 
Πληρωμής απευθείας στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του∙ και 
 
(β) κατά περίπτωση, οι πληροφορίες για τη μελλοντική Πράξη Πληρωμής 
παρέχονται ή τίθενται στη διάθεση του πληρωτή, κατά τον συμφωνηθέντα τρόπο, 
τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία 
από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών ή από τον Δικαιούχο. 

 
7) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

παραλαβή της αίτησης επιστροφής, είτε επιστρέφει ολόκληρο το ποσό της 
πράξης πληρωμής είτε κοινοποιεί στον πληρωτή αιτιολογημένη άρνηση 
επιστροφής, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τα όργανα στα οποία μπορεί να 
προσφύγει ο πληρωτής, σύμφωνα με τα άρθρα 98 έως 101 του Νόμου, σε 
περίπτωση που δεν αποδέχεται την παρεχόμενη αιτιολόγηση. 
 
Νοείται ότι το δικαίωμα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών να αρνείται 
επιστροφή χρηματικών ποσών δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της 
προαναφερόμενης παραγράφου 17.4). 

 
8) Σε περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή 

Πολύ Μικρή Επιχείρηση δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 έως 3 ανωτέρω και 
ως εκ τούτου, εξαιρείται η εφαρμογή του άρθρου 77 του Νόµου. 
 

9) Οι πιο πάνω όροι δεν εφαρμόζονται όσον αφορά Άμεσες Χρεώσεις SEPA. 
 
18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

1) Μετά τη χρέωση του λογαριασμού του πληρωτή με το ποσό της επιμέρους 
πράξης πληρωμής ή, στην περίπτωση που ο πληρωτής δεν χρησιμοποιεί 
λογαριασμό πληρωμών, μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, στον πληρωτή, με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 51(1) του 
Νόμου, τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 
(α) Στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει στον πληρωτή να ταυτοποιήσει κάθε πράξη 
πληρωμής και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο· 
 
(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο χρεώνεται ο 
λογαριασμός πληρωμών του πληρωτή ή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για 
την εντολή πληρωμής· 
 
(γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής και, κατά 
περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών ή τον τόκο που 
πρέπει να καταβάλλει ο πληρωτής∙ 
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(δ) κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην 
πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και 
το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή του νομίσματος· 
 
(ε) την ημερομηνία αξίας για τη χρέωση ή την ημερομηνία παραλαβής της 
εντολής πληρωμής. 
 

2) Μετά την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών του δικαιούχου παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον 
δικαιούχο, με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 51(1) του Νόμου, τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
 
(α) Στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει την 
πράξη πληρωμής και τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που 
διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής∙ 
 
(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο πιστώνεται ο 
λογαριασμός πληρωμών του δικαιούχου· 
 
(γ) το ποσό οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής και, κατά 
περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών ή τον τόκο που 
πρέπει να καταβάλλει ο δικαιούχος∙ 
 
(δ) κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην 
πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου 
και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν από τη μετατροπή του νομίσματος∙ 
 
(ε) την ημερομηνία αξίας για την πίστωση. 

 
3) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες δωρεάν 

τουλάχιστο μια φορά το μήνα κατά τον τρόπο που ορίζεται στη παράγραφο 
10.  EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 57 και 58 του Νόμου αναφορικά με τις επιμέρους πράξεις πληρωμών στο 
Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών μετά τη χρέωση με το ποσό της επιμέρους 
πράξης πληρωμής, ή, όταν ο πληρωτής δεν χρησιμοποιεί λογαριασμό 
πληρωμών, μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής. Όταν ο Χρήστης 
Υπηρεσιών Πληρωμών δεν χρησιμοποιεί λογαριασμό πληρωμών θα λαμβάνει τις 
σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τις επιμέρους πράξεις πληρωμής από το 
ανάλογο κατάστημα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών μετά την εκτέλεση της 
επιμέρους πράξης πληρωμής. 
 

4) Το φυλλάδιο το οποίο καταρτίζεται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του 
Άρθρου 106 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, είναι διαθέσιμο, χωρίς χρέωση, στον 
ιστότοπο της Τράπεζας και σε έντυπη μορφή στα υποκαταστήματά της. 
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19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
(1) Κάθε πρόταση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών για τροποποίηση της 

συμφωνίας καθώς και των πληροφοριών και όρων παρέχεται τουλάχιστον δύο 
μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος. Ο Χρήστης 
Υπηρεσιών Πληρωμών συμφωνεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Παρόχου 
Υπηρεσιών Πληρωμών  www.SGBCy.com ή τα καταστήματα του Παρόχου 
Υπηρεσιών Πληρωμών  τουλάχιστον μια φορά το μήνα για να λάβει αντίγραφο των 
όρων σε περίπτωση τροποποίησης τους.  
 

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών θα απορρίψει τις αλλαγές 
αυτές, έχει το δικαίωμα να λύσει τη συμφωνία ατελώς και με ισχύ από οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα είχε εφαρμοστεί η 
τροποποίηση. 

 
(3) Κάθε τροποποίηση θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τον Χρήστη 

Υπηρεσιών Πληρωμών εάν αυτός δεν γνωστοποιήσει τη μη αποδοχή πριν από την 
προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών δικαιούται να τερματίσει τη 
συμφωνία αμέσως και χωρίς επιβάρυνση πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της τροποποίησης.  

 
(4) Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών, που βασίζονται σε 

αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς θα 
εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.  

 

(5) Οι αλλαγές στο επιτόκιο ή τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιούνται θα 
εφαρμόζονται και υπολογίζονται κατά τρόπο ουδέτερο, με γνώμονα την ίση 
μεταχείριση των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών. 

 
(6) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών μπορεί να εφαρμόζει χωρίς προειδοποίηση 

αλλαγές στο επιτόκιο ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι ευνοϊκές για τον  
Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών. 

 
(7) Πληροφορίες για τις αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς παρέχονται στον Χρήστη 

Υπηρεσιών Πληρωμών το ταχύτερο δυνατόν με γραπτή ειδοποίηση προς τους 
Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ή/ και με οποιοδήποτε μέσο ο Πάροχος 
Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνει σκόπιμο. Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από την 
ημερομηνία που ορίζεται στην ειδοποίηση. 

 
20. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
(1) Ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να τερματίσει τη 

συμφωνία δίδοντας  προειδοποίηση ενός μηνός στο Παρόχο Υπηρεσιών 
Πληρωμών με τον τρόπο που προβλέπεται πιο πάνω στη παράγραφο 10.  
Επικοινωνία/ Ειδοποιήσεις. 

 

http://www.esgbcy.com/
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(2) Ο τερματισμός συμφωνίας συμφωνημένης διάρκειας άνω των έξι μηνών ή 
αορίστου χρόνου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για τον Χρήστη Υπηρεσιών 
Πληρωμών αν πραγματοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση εξάμηνου από την 
κατάρτιση. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών μπορεί να 
επιβάλει επιβάρυνση, εύλογη και σύμφωνη με το κόστος, στο Χρήστη Υπηρεσιών 
Πληρωμών σύμφωνα με τον Πίνακα Χρεώσεων της τράπεζας. 

 
(3) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών μπορεί να τερματίσει συμφωνία αορίστου 

χρόνου δίνοντας προθεσμία προειδοποίησης δύο μηνών. Σε περίπτωση που ο 
Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση 
ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών έχει δικαίωµα να τερµατίσει συμφωνία αορίστου 
χρόνου µε τουλάχιστον 7 ηµερών ειδοποίηση. 

 
(4) Όπου επιβάλλονται επιβαρύνσεις σε τακτική βάση για την παροχή υπηρεσιών 

πληρωμών, ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών οφείλει μόνο τις επιβαρύνσεις που 
αντιστοιχούν στη περίοδο μέχρι τον τερματισμό. Ο Πάροχος Υπηρεσιών 
Πληρωμών υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν προκαταβληθείσες επιβαρύνσεις 
που αντιστοιχούν στη περίοδο μετά τον τερματισμό. Σε περίπτωση που ο Χρήστης 
Υπηρεσιών Πληρωμών δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση η 
παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται.  

 
(5) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων 

υπαναχώρησης καθώς και των προνοιών περί άκυρων και ακυρώσιμων 
συμβάσεων του κυπριακού δικαίου, ιδίως κατά τον περί Συμβάσεων Νόμο Κεφ. 
149. 

 

 
21. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 
 Οι παρόντες όροι καθώς και οποιαδήποτε άλλη ειδική συμφωνία θα διέπεται από την 
Κυπριακή Νομοθεσία και τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν 
αποκλειστική δικαιοδοσία. Τούτο δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα του Παρόχου Υπηρεσιών 
Πληρωμών  να καταχωρεί αγωγές εναντίον του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών στα 
Δικαστήρια οποιασδήποτε άλλης χώρας, είτε παράλληλα είτε όχι. 
 
22. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

1) Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δύναται να αποκαλύπτει πληροφορίες σε 
σχέση με το λογαριασμό πληρωμών προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου  ή 
ως προνοείται σε οποιοδήποτε νόμο ή/ και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι 
της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης 
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (Ν.125(Ι)/2018) όπως 
αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή κατόπιν συγκατάθεσης του  Χρήστη 
Υπηρεσιών Πληρωμών.  
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2) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα συστήματα 
πληρωμών και τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών επιτρέπεται, στην 
περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον 
εντοπισμό απάτης στον τομέα των πληρωμών. 
 

3) Η παροχή πληροφοριών σε άτομα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία και αποθήκευση των εν λόγω 
δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 
125(I)/2018), ως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό, και 
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679. 

 
4) Οι Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν πρόσβαση, επεξεργάζονται και 

διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή 
υπηρεσιών πληρωμών μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη των 
Υπηρεσιών Πληρωμών. 

 
23. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ  (ΕΕΔ) 
 
 

1) Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών θεσπίζουν και εφαρμόζουν κατάλληλες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες για τη διευθέτηση των καταγγελιών των Χρηστών 
των Υπηρεσιών Πληρωμών, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα Μέρη ΙΙΙ και IV του Νόμου, και η Κεντρική Τράπεζα 
παρακολουθεί τις επιδόσεις τους σχετικά, οι δε εν λόγω διαδικασίες 
εφαρμόζονται στη Δημοκρατία όπου ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών 
προσφέρει τις υπηρεσίες πληρωμών και είναι διαθέσιμες σε επίσημη γλώσσα της 
Δημοκρατίας ή σε άλλη γλώσσα, εφόσον αυτό συμφωνηθεί μεταξύ του Παρόχου 
Υπηρεσιών Πληρωμών και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών. 
 

2) Η Τράπεζα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά, εντύπως ή, εφόσον 
αυτό συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, 
σε άλλο σταθερό μέσο, στις καταγγελίες και/ή παράπονα των Χρηστών 
Πληρωμών. 
 

3) Η Τράπεζα εξετάζει όλα τα ζητήματα αναφορικά με τις καταγγελίες των Χρηστών 
Υπηρεσιών Πληρωμών που έχουν τεθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και 
δίδει απάντηση σε αυτούς, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 
από τη λήψη της καταγγελίας/παραπόνου. 
 

4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η απάντηση που αναφέρεται στην παράγραφο 
23.2) δεν μπορεί να δοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, για λόγους 
που εκφεύγουν του ελέγχου της Τράπεζας, η τελευταία υποχρεούται να 
αποστέλλει ενδιάμεση απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους λόγους για την 
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καθυστέρηση στην απάντηση της καταγγελίας και προσδιορίζοντας την 
προθεσμία εντός της οποίας θα λάβει την τελική απάντηση ο Χρήστης των 
Υπηρεσιών Πληρωμών και σε κάθε περίπτωση η προθεσμία για τη λήψη της 
τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε (35) εργάσιμες ημέρες. 
 

5) Ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών δικαιούται να απευθυνθεί στον φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών της Τράπεζας που είναι αρμόδιος για την 
επίλυση των διαφορών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα Μέρη ΙΙΙ και IV του Νόμου και των παρόντων Όρων είτε 
επικοινωνώντας γραπτώς μέσω της ηλεκτρονικής ή φυσικής διεύθυνσης ή 
τηλεφωνικώς στα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 25 πιο κάτω. Ο 
Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών μπορεί να λάβει περαιτέρω λεπτομέρειες 
σχετικά με τον εν λόγω φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, καθώς και τις 
προϋποθέσεις χρήσης από τον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. 

 
6) Για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των 

Χρηστών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και αφορούν δικαιώματα 
και/ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Μέρη ΙΙΙ και/ή IV του Νόμου και/ή από 
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 924/2004, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που 
προβλέπονται στον περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών 
Νόμο, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό. 

 
24. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου    
Διεύθυνση: Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 80, 1076 Στρόβολος 
Τ.Θ. 25529 1395 Λευκωσία 
Κύπρος 
Τηλέφωνο:  +357 22714100 
Τηλεομοιοτυπο: +357 22378153 
 
25. ΣΤΟΙΧΕΙΑ SOCIETE GENERALE BANK - CYPRUS LIMITED: 
 
Εγγεγραμμένο γραφείο:  Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 88 και Κυπράνορος 36 Γωνία,  
1061 Λευκωσία 
Τ.Θ. 25400, 1309 Λευκωσία 
Κύπρος 
Τηλέφωνο:  +357 8000 7777 
Τηλεομοιότυπο: +357 7000 5588 
Ηλ.Ταχυδρομείο: customer-info.cyprus@socgen.com 
Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.): 12031003Κ  
Αριθμός εγγραφής: 31003 


