ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1bank QUICKPAY

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση και
να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και
τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της
1bank, και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα έγγραφα:








Όροι και Προϋποθέσεις της 1bank
Τις Οδηγίες Λειτουργίας της υπηρεσίας 1bank
Tη Συμπληρωματική Σύμβαση που Διέπει την Σχέση Μεταξύ της
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ και των Πελατών της
Tους όρους λειτουργίας λογαριασμού κατάθεσης ή τρεχούμενου
λογαριασμού χωρίς δικαίωμα παρατραβήγματος
Tη συμφωνία τρεχούμενου λογαριασμού με ή χωρίς δικαίωμα
παρατραβήγματος
Αναφορικά με πράξεις πληρωμής με χρήση κάρτας (χρεωστικής ή
πιστωτικής), τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Κάρτας
Του Καταλόγου Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου,
ανεξάρτητα αν αυτός έχει ή όχι υπογραφεί στο άνοιγμα του
λογαριασμού.

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας QuickPay, ο Χρήστης (όπως ορίζεται κατωτέρω) δια
του παρόντος δηλώνει ότι έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και συμφωνεί
ρητά και ανεπιφύλακτα με το περιεχόμενο όλων των προαναφερθέντων εγγράφων
και/ή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
2. ΟΡΙΣΜΟΙ
«QuickPay» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα μεταφορών και/ή πληρωμών και
είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στους Χρήστες της 1bank, γνωστή ως ‘QuickPay’.
«1bank» σημαίνει την 24ωρη ηλεκτρονική υπηρεσία η οποία παρέχεται από την
Τράπεζα για να επιτρέπει στους Χρήστες της υπηρεσίας 1bank (όπως ορίζεται στους
Όρους και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας 1bank) την πρόσβαση και χρήση των
υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών, της
διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών αλλά και της παροχής σε άλλα άτομα
γενικών πληροφοριών μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας
που δύναται να καθοριστεί από την Τράπεζα από καιρού εις καιρό.
«Τράπεζα» σημαίνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.
«Εργάσιμη Μέρα» σημαίνει οποιαδήποτε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
εκτός των Τραπεζικών αργιών στην Κύπρο.
«Κωδικός Ασφαλείας» σημαίνει τον Κωδικό Ασφαλείας όπως ερμηνεύεται στους
Όρους και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας 1bank.
«Δικαιούχος» σημαίνει τον αποδέκτη οποιασδήποτε μεταφοράς και/ή πληρωμής
που έγινε μέσω της υπηρεσίας QuickPay, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
«Υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από καιρού εις καιρό από την
Τράπεζα και οι οποίες δύνανται να διαφοροποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της
Τράπεζας, στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί ο Χρήστης
μέσω της υπηρεσίας 1bank ούτως ώστε, μεταξύ άλλων:








Να ενημερώνεται για τις καταστάσεις των Λογαριασμών του.
Να διενεργεί Μεταφορές Χρημάτων
Να αιτείται το άνοιγμα ηλεκτρονικών προϊόντων που προσφέρονται από την
υπηρεσία 1bank από καιρού εις καιρό
Να αιτείται την έκδοση χρεωστικής πιστωτικής κάρτας ή την
επανέκδοση/αντικατάσταση υφιστάμενης κάρτας PIN
Να προβαίνει σε ανανέωση γραμματίων(αλλαγή οδηγιών στην λήξη ή/και πριν
την ημερομηνία λήξης των γραμματίων κλπ)
Να προβαίνει σε χρήση οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που η Τράπεζα από
καιρού εις καιρό δύναται να προσφέρει μέσω της υπηρεσίας 1bank
Να χειρίζεται την υπηρεσία QuickPay.

Πίνακας με πλήρεις λεπτομέρειες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι
διαθέσιμος από την υπηρεσία 1bank και/ή από οποιοδήποτε κατάστημα της
Τράπεζας και/ή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com.
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Οι όροι «Λογαριασμοί» και «Μεταφορές Χρημάτων» έχουν την ίδια σημασία
όπως αυτή τους δόθηκε στους Όρους και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας 1bank.
«Χρήστης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με επίπεδο πρόσβασης
‘Πλήρεις Υπηρεσίες’ και User ID και Κωδικό Ασφαλείας, που εφαρμόζει και
χρησιμοποιεί την υπηρεσία QuickPay της 1bank ή είναι εξουσιοδοτημένο από
οποιοδήποτε άλλο κάτοχο κοινού λογαριασμού με επίπεδο πρόσβασης ‘Πλήρεις
Υπηρεσίες’.
«User ID» σημαίνει το User ID όπως ερμηνεύεται στους Όρους και Προϋποθέσεις
της υπηρεσίας 1bank.
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Όλοι οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία QuickPay.
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το ποσό που μεταφέρεται και/ή πληρώνεται μέσω της υπηρεσίας QuickPay
υπόκειται σε ημερήσιο περιορισμό, ο οποίος καθορίζεται στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας www.bankofcyprus.com.cy και δύναται να τροποποιηθεί από την
Τράπεζα από καιρού εις καιρό, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στον/στην
Χρήστη.
5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Όλοι οι Χρήστες δύνανται να έχουν πρόσβαση και/ή να παρακολουθούν το ιστορικό
των συναλλαγών τους αφού συνδεθούν στην υπηρεσία 1bank και να ελέγξουν το
ιστορικό των συναλλαγών του λογαριασμού τους ή την κατάσταση συναλλαγών του
1bank. Το ιστορικό είναι επίσης διαθέσιμο μέσω των ηλεκτρονικών καταστάσεων
και/ή περιοδικών καταστάσεων που αποστέλλονται από την Τράπεζα.
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
6.1. Η Τράπεζα δεν δύναται να φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των άμεσων, έμμεσων, επακόλουθων,
ειδικών, παρεμπιπτουσών ή τιμωρητικών ζημιών που θεωρούνται ή φέρονται να
είναι το αποτέλεσμα ή να έχουν προκληθεί από την χρήση της υπηρεσίας QuickPay,
χωρίς να περιορίζονται, σε μη εξουσιοδοτημένες και/ή δόλιες συναλλαγές, εκτός
εάν ο/η Χρήστης ενημερώσει και/ή ειδοποιήσει την Τράπεζα, με εύλογο τρόπο,
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας ως αναφέρονται στον Όρο 8 κατωτέρω,
αμέσως μόλις λάβει γνώση ότι έχει τελεσθεί μη εξουσιοδοτημένη και/ή δόλια
συναλλαγή.
6.2 Η Τράπεζα δεν δύναται να φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των άμεσων, έμμεσων, επακόλουθων,
ειδικών, παρεμπιπτουσών ή τιμωρητικών ζημιών που θεωρούνται ή φέρονται να
είναι το αποτέλεσμα ή να έχουν προκληθεί από κλοπή και/ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο απώλεια της συσκευής του κινητού τηλεφώνου και/ή οποιουδήποτε αριθμού
τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για μεταφορές και/ή πληρωμές
μέσω της υπηρεσίας QuickPay της 1bank, εκτός εάν ο/η Χρήστης ενημερώσει και/ή
ειδοποιήσει την Τράπεζα, με εύλογο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
επικοινωνίας ως αναφέρονται στον Όρο 8 κατωτέρω, αμέσως μόλις λάβει γνώση
της κλοπής και/ή απώλειας. Σε τέτοια περίπτωση ο Χρήστης συμφωνεί να
μεταβάλει τις πληροφορίες εγγραφής του/της και να τελέσει όλες τις απαραίτητες
αλλαγές με σκοπό να απενεργοποιήσει την χρήση τέτοιας συσκευής και/ή του
αριθμού λογαριασμού. Ο/Η Χρήστης κατανοεί ότι ενέχονται κίνδυνοι από τη
χρήση της κινητής συσκευής και/ή του αριθμού λογαριασμού και ότι σε
περίπτωση κλοπής ή απώλειας, οι εμπιστευτικές πληροφορίες του/της δυνατόν
να τεθούν σε κίνδυνο.
6.3 Η Τράπεζα δεν δύναται να φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των άμεσων, έμμεσων, επακόλουθων,
ειδικών, παρεμπιπτουσών ή τιμωρητικών ζημιών που θεωρούνται ή φέρονται να
είναι το αποτέλεσμα ή να έχουν προκληθεί, χωρίς περιορισμό, από τα ακόλουθα
σενάρια:

Οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημία που υφίσταται ο/η Χρήστης ως
αποτέλεσμα μεταφορών και/ή πληρωμών που έγιναν σε λανθασμένο(ους)
παραλήπτη(ες), ή μεταφορές και/ή πληρωμές που έγιναν με λανθασμένα
ποσά λόγω της καταχώρησης ανακριβών και/ή λανθασμένων και/ή ελλιπών
πληροφοριών που καταχωρήθηκαν και/ή εισήχθηκαν και/ή υποβλήθηκαν από
τον/την Χρήστη μέσω της υπηρεσίας QuickPay

Οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημία που υφίσταται ο/η Χρήστης ως
αποτέλεσμα της απόφασης του δικαιούχου να μην αποδεχτεί την πληρωμή
που έγινε μέσω της υπηρεσίας QuickPay της 1bank

Οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημία που υφίσταται ο/η Χρήστης ως
αποτέλεσμα της λανθασμένης χρήσης και/ή ανικανότητας προς χρήση της
υπηρεσίας QuickPay της 1bank
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Οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημία που υφίσταται ο/η Χρήστης ως
αποτέλεσμα της ύπαρξης ανεπαρκών κεφαλαίων και/ή πιστωτικών
υπολοίπων, προκειμένου να εκτελεστεί(ουν) η(οι) αιτούμενη(ες)
μεταφορά(ες) και/ή πληρωμή(ές)
Οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημία που υφίσταται
ο/η Χρήστης ως
αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης της κυβέρνησης και/ή των Αρχών και/ή
οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής και/ή ανωτέρας βίας
Οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημία που υφίσταται ο/η Χρήστης, σε περίπτωση
που ο λογαριασμός του/της έχει κλείσει ή παγοποιηθεί.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ(ΕΣ) ΚΑΙ/Η ΠΛΗΡΩΜΗ(ΕΣ)
Μεταφορά(ες) και/ή πληρωμή(ές) που παραβιάζουν οποιαδήποτε νομοθεσία,
νόμο, οδηγία και/ή Ευρωπαϊκή Οδηγία ή Κανονισμό, απαγορεύονται μέσω της
υπηρεσίας QuickPay της 1bank και η Τράπεζα έχει δικαίωμα, αλλά όχι υποχρέωση,
να ελέγχει, να παρεμποδίζει, να ακυρώνει και/ή να δεσμεύει τέτοιες πληρωμές.
8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα, χωρίς περιορισμό, προκύψουν, ο/η
Χρήστης οφείλει αμέσως μόλις λάβει γνώση των εν λόγω γεγονότων, να
ενημερώσει και/ή να ειδοποιήσει την Τράπεζα στα στοιχεία επικοινωνίας που
παρέχονται στους Όρους και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας 1bank (παράγραφος 7.2)
και οι οποίοι επαναλαμβάνονται κατωτέρω:
(α) Υποψία για μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή
(β) Υποψία για δόλια συναλλαγή
(γ) Υποψία για εσφαλμένα εκτελεσθείσα συναλλαγή
(δ) Υποψία για λανθασμένη και/ή ατελή και/ή ανακριβή πληροφορία που έχει
παρασχεθεί και/ή υποβληθεί στην Τράπεζα
(ε) Υποψία ότι το User ID και/ή ο Κωδικός Ασφαλείας γνωστοποιήθηκε σε τρίτο
πρόσωπο
(στ) Υποψία ότι η συσκευή κινητού τηλεφώνου έχει κλαπεί και/ή απολεσθεί.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Λεωφόρος Κυρηνείας 97, 2ος όροφος,
Πλατύ Αγλαντζιά, 2113, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. 800 00 800 ( +357 22 128000 για
κλήσεις από το εξωτερικό) κατά τις Εργάσιμες Μέρες από τις 7:45 μέχρι τις 21:30, ή
σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, σε οποιαδήποτε διεύθυνση ή
τηλέφωνο κοινοποιηθεί από την Τράπεζα από καιρού εις καιρό, ή οποιοδήποτε
κατάστημα της Τράπεζας. Σε περιπτώσεις πέραν του πιο πάνω ωραρίου ή κατά τις
μη Εργάσιμες Μέρες, ο Χρήστης δύναται να κλειδώσει το User ID του,
καταχωρώντας 3 φορές λανθασμένο Κωδικό Ασφαλείας.
9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Χωρίς επηρεασμό του Όρου 7 των Όρων και Προϋποθέσεων της υπηρεσίας 1bank,
εάν ο/η Χρήστης έχει εκδώσει ή δημιουργήσει οποιοδήποτε Κωδικό Ασφαλείας ή
οποιαδήποτε άλλα διαπιστευτήρια για πρόσβαση στην υπηρεσία 1bank και/ή στην
υπηρεσία QuickPay και/ή στην εφαρμογή μέσω της οποίας η υπηρεσία QuickPay
προσφέρεται, ο/η Χρήστης συμφωνεί να μην δώσει ή να καταστήσει διαθέσιμο τον
εν λόγω Κωδικό Ασφαλείας ή οποιαδήποτε άλλα διαπιστευτήρια σε οποιοδήποτε
μη εξουσιοδοτημένο(α) άτομο(α), και ο/η Χρήστης συμφωνεί να είναι υπεύθυνος
για όλες τις πράξεις που διαπράττονται από οποιοδήποτε στον οποίο λανθασμένα
παρείχε τέτοιο Κωδικό Ασφαλείας ή άλλα διαπιστευτήρια.
Εάν ο/η Χρήστης πιστεύει ότι ο Κωδικός Ασφαλείας του/της ή άλλα διαπιστευτήρια
έχουν απολεσθεί ή κλαπεί ή κάποιος δυνατόν να επιχειρεί να τα χρησιμοποιήσει
για να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία της 1bank και/ή στην υπηρεσία
QuickPay χωρίς την συναίνεση του/της, πρέπει να πληροφορήσει την Τράπεζα
αμέσως μόλις λάβει γνώση αυτού του γεγονότος, στα στοιχεία Επικοινωνίας όπως
αυτά προνοούνται στον Όρο 8 ανωτέρω.
10. ΤΕΛΗ/ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η Τράπεζα στο παρόν στάδιο δεν χρεώνει τέλη για την παροχή της υπηρεσίας
QuickPay, ωστόσο ο/η Χρήστης δυνατόν να χρεωθεί από τρίτα πρόσωπα (όπως για
παράδειγμα από παροχείς τηλεπικοινωνιών) για λήψη ειδοποίησης γραπτού
μηνύματος (SMS) στο κινητό τηλέφωνο του/της. Ο/η Χρήστης θα είναι
υπεύθυνος(η) για οποιαδήποτε επιπλέον τέλη συναλλαγής που ενδέχεται να
επιβληθούν στον(στους) λογαριασμό(ούς) του/της ή χρεώσεις που συνδέονται με
τη χρήση ειδικού(ων) λογαριασμού(ών) για την εκτέλεση μεταφορών και/ή
πληρωμών.
11. ΕΙΔΟΠΟΗΣΕΙΣ
Η υπηρεσία QuickPay χρησιμοποιεί ειδοποιητικά γραπτά μηνύματα (SMS) για να
ειδοποιήσει τόσο τον/την Χρήστη όσο και τον/την Δικαιούχο, αμέσως μόλις μια
πληρωμή ή μεταφορά έχει ολοκληρωθεί.
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12. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Με την εγγραφή του/της στην Υπηρεσία Quickpay της 1bank, ο/η Χρήστης δίδει την
συγκατάθεση του και ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση που άλλοι συνδρομητές
της Υπηρεσίας Quickpay της 1bank καταχωρήσουν τον αριθμό τηλεφώνου του/της
στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταφορών και/ή πληρωμών θα αποκαλύπτεται σε
αυτούς ότι είναι πελάτης της Τράπεζας και θα αποκαλύπτονται οι τελευταίοι έξι (6)
αριθμοί του λογαριασμού του/της Χρήστη, τον οποίο ο/η τελευταίος/α έχει
δηλώσει στην Τράπεζα, στην Υπηρεσία Quickpay της 1bank. Η Τράπεζα δεν δύναται
να φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων,
χωρίς περιορισμό, των άμεσων, έμμεσων, επακόλουθων, ειδικών, παρεμπιπτουσών
ή τιμωρητικών ζημιών που θεωρούνται ή φέρονται να είναι το αποτέλεσμα ή να
έχουν προκληθεί από τέτοια αποκάλυψη."
13. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ QUICKPAY
Όταν ο/η Χρήστης μεταφέρει χρήματα και/ή εκτελεί πληρωμές μέσω της υπηρεσίας
QuickPay, ο/η Δικαιούχος δυνατόν να μην επιθυμεί να αποδεχθεί αυτή τη
μεταφορά και/ή πληρωμή. Είναι κατανοητό ότι η Τράπεζα δεν θα είναι υπεύθυνη
για οποιεσδήποτε ζημιές απορρέουν από την απόφαση του/της Δικαιούχου να μην
αποδεχτεί την μεταφορά και/ή πληρωμή που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία
αυτή.
14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο/η Χρήστης αποδέχεται να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και να αποτρέψει την
πρόκληση ζημιάς στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της, τα στελέχη, τους διευθυντές,
τους υπαλλήλους, τους συμβούλους, τους αντιπροσώπους και τους
δικαιοπαρόχους της, από οποιαδήποτε και/ή όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις,
ζημιές και/ή έξοδα τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό των
ευλόγων δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν από:
(α) την αξίωση, διαφορά, αγωγή ή ισχυρισμό ή παράβαση, ή κακή χρήση ή
κατάχρηση τρίτου μέρους, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες, δεδομένα, φακέλους
ή άλλως πως σε σχέση με την υπηρεσία QuickPay ή
(β) παραβίαση από τον/την Χρήστη οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου
μέρους ή
(γ) χρήση από τον/την Χρήστη, ή χρήση από τρίτο μέρος, της υπηρεσίας QuickPay
της 1bank.
15. ΑΠΟΔΟΧΗ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αποδεχόμενος/η την επιλογή
«ΣΥΜΦΩΝΩ/ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», η πράξη αυτή θεωρείται από την Τράπεζα ως ρητή και
ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον/την Χρήστη των Όρων και Προϋποθέσεων που
διέπουν την υπηρεσία QuickPay. Επιπλέον, ο/η Χρήστης βεβαιώνει ότι τα έχει
διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και αποδεχτεί τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
QuickPay καθώς επίσης και τους Όρους και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας 1bank.
Επιπλέον, ο/ή Χρήστης «ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ» ότι η Τράπεζα έχει το απόλυτο δικαίωμα
οποιαδήποτε στιγμή να εμποδίσει ή να αναστείλει τη χρήση της εφαρμογής της
υπηρεσίας QuickPay σε περίπτωση που οι Όροι και Προϋποθέσεις που
αναφέρονται δια του παρόντος και οι Όροι και Προϋποθέσεις της 1bank έχουν
παραβιαστεί και/ή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται από οποιοδήποτε
εφαρμοστέο δίκαιο.
16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οι Όροι και Προϋποθέσεις της 1bank
διέπονται και ερμηνεύονται με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και
αρμοδιότητα στην εκδίκαση οποιωνδήποτε υποθέσεων θα έχουν τα Δικαστήρια της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Χωρίς επηρεασμό της πιο πάνω υποπαραγράφου, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα
να προσφύγει στα Δικαστήρια οποιασδήποτε άλλης χώρας.
17. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ
Δια της παρούσης κατανοώ, αποδέχομαι και αναγνωρίζω ότι ο συνδυασμός του
User ID και Κωδικού Ασφαλείας μου τα οποία αποτελούν τα στοιχεία ταυτοποίησης
μου από την Τράπεζα, ισοδυναμούν με την υπογραφή μου και επιπλέον συμφωνώ
και αποδέχομαι ότι η χρήση του εν λόγω συνδυασμού επιφέρει τα ίδια
αποτελέσματα που θα επέφερε η ιδιόχειρη υπογραφή μου ανεξάρτητα από την
πιστοποίηση της ή μη από αναγνωρισμένο/η φορέα ή αρχή.
Περαιτέρω, συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η Τράπεζα θα θεωρεί/εκλαμβάνει την
καταχώρηση του συνδυασμού του User ID και Κωδικού Ασφαλείας ως να
προέρχεται από εμένα τον ίδιο/την ίδια και η Τράπεζα καμία ευθύνη δεν θα φέρει
όταν από δική μου αμέλεια και/ή αβλεψία και/ή αδιαφορία και/ή άλλως πως, ο
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συνδυασμός του User ID και Κωδικού Ασφαλείας καταχωρηθεί από τρίτο πρόσωπο
χωρίς τη δική μου εξουσιοδότηση και/ή βούληση.
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