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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ –  ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
I. ΓΕΝΙΚΑ 

α. Οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ του υπογράφοντος (ο «Πελάτης») και της Συνεταιριστικής Τράπεζας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» (η «Τράπεζα») στηρίζονται στην καλή πίστη και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Τράπεζα θέτει στη διάθεση του Πελάτη 
την οργάνωσή της για την εκτέλεση των εντολών του εν σχέση με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, υπό τους παρακάτω Γενικούς 
Όρους, τους οποίους ο Πελάτης αποδέχεται. 

β. Ο Πελάτης, αφού συμφωνήσει την συνεργασία του με την Τράπεζα και πριν προβεί σε οιαδήποτε συναλλαγή με αυτήν, υπογράφει 
αντίγραφο των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών, οι οποίοι θα δεσμεύουν και τα δύο μέρη και οι οποίοι, σε κάθε περίπτωση 
κατάρτισης χωριστής συμφωνίας ή σύμβασης λόγω του είδους της συναλλαγής, ισχύουν, εφόσον δεν συγκρούονται, από κοινού με τα 
καθοριζόμενα στην ειδική σύμβαση και καλύπτουν όσα δεν τροποποιούνται ειδικώς από αυτή. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση οι 
ειδικότεροι όροι θα υπερισχύουν των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών. 

γ. Τόσο ο Πελάτης όσο και η Τράπεζα δικαιούνται, κατά την κρίση τους, να τερματίζουν τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση με μονομερή 
δήλωση εφόσον αυτό δεν το αποκλείει αντίθετη συμφωνία. Αλλά και αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, η Τράπεζα δικαιούται να τερματίζει 
τη συναλλακτική σχέση οποτεδήποτε αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, τον οποίο ενδεικτικά συνιστούν: η υποβολή από τον πελάτη 
ανακριβών δηλώσεων για την οικονομική του κατάσταση ή ουσιώδεις ζημίες ή κίνδυνοι ζημιών των κεφαλαίων του Πελάτη, ή παράλειψή 
του να συμμορφωθεί με αξίωση της Τράπεζας για παροχή ή επαύξηση ασφάλειας ή παράβαση συμβατικού όρου ή οιασδήποτε 
υποχρέωσής του έναντι της Τράπεζας. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών παραμένουν σε ισχύ και μετά τον τερματισμό της 
συναλλακτικής σχέσης και μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή της. 

δ. Σε περίπτωση τερματισμού της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να απαλλάξει την Τράπεζα από κάθε 
υποχρέωση που αυτή ανέλαβε ενεργώντας για λογαριασμό του ή με εντολή του, παρέχοντας εν τω μεταξύ σε αυτήν ασφάλεια για τις 
υποχρεώσεις αυτές. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να τερματίσει την σχέση αυτή με μονομερή δήλωσή της και να προβεί σε εκκαθάριση 
άλλων υποχρεώσεων, ειδικά δε υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να επαναχρεώσει τον πελάτη με ποσά από 
συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, τις οποίες είχε προεξοφλήσει, ή να διατηρεί αξιώσεις που στηρίζονται στο νόμο για 
συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές εναντίον του Πελάτη ή άλλων υπόχρεων από τέτοιους τίτλους, για πληρωμή ολόκληρου του 
ποσού συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών μαζί με κάθε άλλη παρεπόμενη αξίωση μέχρι την αποπληρωμή του χρεωστικού 
υπολοίπου που τυχόν προκύψει κατά τον τερματισμό της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη. 

ε. Η τυχόν κήρυξη οιουδήποτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών, ως καταχρηστικού ή άκυρου δεν θίγει την εγκυρότητα των 
λοιπών όρων. 

II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
1. ΆΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

1.1. Με το άνοιγμα λογαριασμού του Πελάτη στην Τράπεζα και καθ' όλη τη διάρκεια των συναλλαγών με τον Πελάτη της, η Τράπεζα θεωρείται 
ανέκκλητα εξουσιοδοτημένη να δέχεται για λογαριασμό του Πελάτη και να φέρει σε πίστωση του λογαριασμού του ή να προωθεί για 
είσπραξη χρήματα, επιταγές ή άλλους τίτλους ή εντολές πληρωμής χρημάτων που κατατέθηκαν ή απεστάλησαν στην Τράπεζα υπέρ του 
Πελάτη με την εντολή να πιστωθούν σε λογαριασμό του Πελάτη ή να προωθηθούν προς είσπραξη για λογαριασμό του, εκτός αν η εντολή 
καθορίζει με σαφήνεια κάτι άλλο, και όλοι οι τίτλοι αυτοί θα θεωρούνται ότι έχουν οπισθογραφηθεί από τον Πελάτη ανεπιφύλακτα. 

1.2. Εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες που να συνοδεύουν εντολές πληρωμής χρημάτων ή εμβάσματα, η Τράπεζα δικαιούται να ενεργεί 
κατά την διακριτική της ευχέρεια. 

1.3. Σε περιπτώσεις διενέργειας εγγραφών πιστώσεων ή άλλων πράξεων από λάθος, πλάνη ή άλλη παρόμοια αιτία, η Τράπεζα δικαιούται και 
έχει την εξουσία με πρωτοβουλία της να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διορθώσεις με απλές μεταγενέστερες εγγραφές ή και με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρήσει πρόσφορο. 

1.4. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται αν δεν εκτελέσει έγκαιρα πληρωμές ή άλλες πράξεις οι οποίες, σύμφωνα με εντολές που έχουν δοθεί σε αυτή 
άπαξ, πρέπει να γίνονται κατ' επανάληψη σε τακτικές προθεσμίες ή σε τακτή ημερομηνία. 

1.5. Σε περίπτωση που δοθεί στην Τράπεζα εντολή πληρωμής σε ξένο νόμισμα, η Τράπεζα δικαιούται να προβεί σε μετατροπή του ξένου 
νομίσματος εφ' όσον τούτο προβλέπεται από τους ελληνικούς νόμους. 

1.6. Εάν ο ίδιος Πελάτης διατηρεί περισσότερους από έναν (1) λογαριασμούς στην Τράπεζα, οι λογαριασμοί αυτοί, ανεξάρτητα από το νόμισμα 
στο οποίο τηρούνται, αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου και αδιαίρετου λογαριασμού, η δε Τράπεζα κατά την κρίση της, δικαιούται 
οποτεδήποτε να ενεργεί μεταφορές υπολοίπων και χρεοπιστώσεων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο, ή να προτείνει σε συμψηφισμό 
απαιτήσεις που προκύπτουν από ένα λογαριασμό προς αντίθετη απαίτηση από άλλο. Προκειμένου περί λογαριασμών σε ξένο νόμισμα οι 
υπολογισμοί γίνονται βάσει των τρεχουσών τιμών ξένου συναλλάγματος που αναγράφονται στο επίσημο δελτίο της Τραπέζης για την 
αγοραπωλησία συναλλάγματος, κατά την ημέρα που ενεργείται η σχετική μεταφορά ή προτείνεται ο συμψηφισμός. 

1.7. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να κλείνει οποιοδήποτε λογαριασμό με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Πελάτη παρακρατώντας τυχόν 
λειτουργικά έξοδα κατά την κρίση της. Τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ - ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ 

1.8. Εφόσον δεν υφίσταται σχετική συμφωνία αναφορικά με τον καθορισμό επιτοκίου, το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο διαμορφώνεται ελεύθερα 
από την Τράπεζα, κατά δικαία κρίση της Τράπεζας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα χρήσης αναλόγου ή ισοδυνάμου επιτοκίου. 

1.9. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα μονομερούς περιοδικής αναπροσαρμογής των κυμαινόμενων επιτοκίων χορηγήσεων, κατά την απόλυτη 
διακριτική της ευχέρεια ή συμμορφούμενη προς τον καθορισμό επιτοκίων που τυχόν επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές. Η 
αναπροσαρμογή των επιτοκίων αυτών θα γίνεται κατά δίκαια κρίση της Τράπεζας, σταθμίζοντας το κόστος χρήματος όπως αυτό εκάστοτε 
διαμορφώνεται λόγω της διακύμανσης των παρεμβατικών επιτοκίων που ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Euribor για χορηγήσεις αντίστοιχης διάρκειας, όπως αυτό εκάστοτε δημοσιοποιείται, τη διακύμανση του εγχώριου πληθωρισμού, η οποία 
επηρεάζει το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας. τον αναλαμβανόμενο από την Τράπεζα ειδικό και γενικό πιστωτικό κίνδυνο και τον 
λειτουργικό κίνδυνο της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται το κόστος των επισφαλειών και των 
απαιτήσεων για την κεφαλαιακή επάρκεια, κατ' εφαρμογή του σχετικού Συμφώνου της Βασιλείας και τις εν γένει συνθήκες των εγχώριων 
και διεθνών αγορών και του υγιούς ανταγωνισμού, παράγοντες μη αριθμητικά μετρήσιμοι. 

1.10. Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να μην εκτοκίζει καταθέσεις που το υπόλοιπό τους (ημερήσιο ή εξαμηνιαίο) είναι κατώτερο από ένα 
ορισμένο όριο που καθορίζει εκάστοτε. 

1.11. Ποσά σε μετρητά επιταγές εμβάσματα κλπ τα οποία κατατίθενται σε πίστωση του λογαριασμού του Πελάτη είναι τοκοφόρα μόνο εφόσον 
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έχει συμφωνηθεί ότι ο λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται αποδίδει τόκο. Τα ποσά αυτά είναι στη διάθεση του Πελάτη μόνο από την 
καθοριζόμενη από την τράπεζα ημερομηνία (valeur). 

1.12. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων βαρύνονται με επιτόκιο που εκάστοτε καθορίζεται από την Τράπεζα, κατά 
δικαία κρίση, ανάλογα με το είδος των υπολοίπων αυτών (υπερανάληψης, παραβίασης valeur κλπ.) 

1.13. Ως βάση υπολογισμού των τόκων λαμβάνονται για τις καταθέσεις σε ευρώ οι πραγματικές ημέρες και το έτος 365 ημερών (ActυaI/365) και 
για τις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα οι πραγματικές ημέρες και το έτος των 360 ή 365 ημερών (ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο τηρείται ο 
λογαριασμός). Δάνεια και λοιπές μορφές χορηγήσεων εκτοκίζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε συμφωνηθέντα στη σύμβαση ή σύμφωνα με 
το νόμο. 

1.14. Οι τόκοι στις καταθέσεις λογίζονται την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και είναι αποδοτέοι από την επόμενη ημέρα, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση κλεισίματος λογαριασμού, οι τόκοι υπολογίζονται μέχρι την 
ημερομηνία αυτή (του κλεισίματος λογαριασμού) και αποδίδονται μαζί με το κεφάλαιο. 

1.15. Ο υπολογισμός των τόκων στους έντοκους λογαριασμούς καταθέσεων ξεκινά την επόμενη εργάσιμη ημέρα της κατάθεσης και διακόπτεται 
την ημέρα της ανάληψης ως προς το εκάστοτε ποσό για το οποίο πραγματοποιείται η ανάληψη. Σε περίπτωση άτοκων λογαριασμών, η 
κατάθεση μετρητών λαμβάνει ημερομηνία αξίας (valeur) αυθημερόν. Σε περίπτωση κατάθεσης επιταγών και στις δύο προηγούμενες 
κατηγορίες λογαριασμών, ως τοκοφόρος ορίζεται η ημέρα κατά την οποία το προϊόν των επιταγών καθίσταται διαθέσιμο. 

1.16. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να υπολογίσει εκ νέου ή σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο τους τόκους του λογαριασμού, προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί με διαφορετική τοκοφόρο ημερομηνία λόγω ανακατάταξης. 

1.17. Η Τράπεζα δικαιούται να καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της τοκοφορίας (valeur) ή και της διαθεσιμότητας των ποσών που της 
κατατίθενται σε λογαριασμούς καταθέσεων (έντοκους ή άτοκους) που τηρούνται στο ίδιο Κατάστημα όπου πραγματοποιείται η κατάθεση ή 
σε άλλο κατάστημα στην ίδια ή σε άλλη πόλη, είτε σε μετρητά (ξένα τραπεζογραμμάτια ή ευρώ) είτε σε επιταγές (που σύρονται ή επί 
Καταστημάτων της Τράπεζας ή επί τραπεζών εσωτερικού, της ίδιας ή άλλης πόλης, ή επί τραπεζών εξωτερικού) είτε σε εντολές, είτε σε 
μεταφορές από λογαριασμό/ ούς. 

1.18. Από τους τόκους υπέρ του δικαιούχου του λογαριασμού παρακρατείται φόρος για απόδοση στο Δημόσιο. Από την παρακράτηση αυτή είναι 
δυνατόν να εξαιρεθούν οι κάτοικοι εξωτερικού και λοιπές περιπτώσεις δικαιούχων, εφόσον προσκομισθούν στην Τράπεζα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 
2.1. Ενημέρωση για τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια και οποιεσδήποτε τυχόν μεταβολές τους παρέχεται στον Πελάτη και εν γένει το 

συναλλασσόμενο με την Τράπεζα κοινό σε όλες τις Μονάδες της Τράπεζας (σε σχετικά έντυπα - φυλλάδια, αναρτημένες ανακοινώσεις κλπ.), 
δια του τύπου με σχετικές δημοσιεύσεις και ανά πάσα στιγμή μέσω Internet στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.epirusbank.com). O 
Πελάτης δικαιούται να ζητήσει, οποτεδήποτε επιθυμήσει, έγγραφη ενημέρωση για τα κατά περίπτωση ισχύοντα στην Τράπεζα επιτόκια 
(καταθέσεων, χορηγήσεων, χρεωστικών υπολοίπων κλπ). 

2.2. Πληροφορίες για λειτουργικούς και τιμολογιακούς όρους των εργασιών της Τράπεζας και οποιεσδήποτε τυχόν μεταβολές τους είναι στη 
διάθεση του Πελάτη σε όλες τις Μονάδες της Τράπεζας (σε σχετικά έντυπα - φυλλάδια, αναρτημένες ανακοινώσεις κλπ.) και ανά πάσα 
στιγμή μέσω Internet στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.epirusbank.com). 

2.3. Διαθέσιμες πληροφορίες για τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια καταθέσεων σε ΕΥΡΩ και σε συνάλλαγμα και τους τυχόν ισχύοντες 
τιμολογιακούς όρους παρέχονται στον Πελάτη και εν το συναλλασσόμενο με την Τράπεζα κοινό, στα Καταστήματα της Τράπεζας, από τα 
οποία ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να λάβει ανάλογα ενημερωτικά έντυπα. 

3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 
3.1. Υπογραφές προσώπων εξουσιοδοτημένων να κινούν λογαριασμούς ή να διενεργούν άλλες συναλλαγές με την Τράπεζα ή να εκπροσωπούν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις και τα πληρεξούσια, αφότου γνωστοποιηθούν προς την Τράπεζα 
εγγράφως, ισχύουν και η Τράπεζα δικαιούται να στηρίζεται σε αυτά, εφόσον δεν έχει υποβληθεί έγγραφη ειδοποίηση περί ανακλήσεώς 
τους. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση από τον Πελάτη απαιτείται και αν ακόμη η ανάκληση ή η επελθούσα ως προς την εκπροσώπηση 
μεταβολή έχει περιέλθει σε γνώση της Τραπέζης από άλλα στοιχεία, έστω και επίσημα. Το βάρος αποδείξεως για την ανάκληση το φέρει ο 
Πελάτης. 

3.2. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη σε περίπτωση που η Τράπεζα εκτελέσει οδηγίες (π.χ. επιταγές, εντολές 
πληρωμής ή αναλήψεις) που φέρουν υπογραφές εύλογα παρόμοιες προς τα υποδείγματα υπογραφών που έχουν υποβληθεί από τον 
Πελάτη ή τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην Τράπεζα, ανεξάρτητα αν είναι γνήσιες ή όχι. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ 
4.1. Η Τράπεζα δικαιούται να απαιτεί ή να θεωρεί αρκετή απόδειξη ταυτότητας των δικαιούχων ή των αντιπροσώπων τους την επίδειξη όσων 

προβλέπονται σαν ατομικά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας στις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής 
νομοθεσίας, κατά κατηγορία διαμενόντων στην Ελλάδα ατόμων, και τα οποία έχουν εκδοθεί από ελληνική αστυνομία ή αρμόδια διοικητική 
αρχή (ενδεικτικά: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο για Έλληνες υπηκόους μονίμους κατοίκους Ελλάδος, άδεια διαμονής ή εργασίας για 
αλλοδαπούς που κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα). Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αρκείται σε άλλα στοιχεία ταυτότητας κατά την 
κρίση της, ιδίως αλλοδαπά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (π.χ. τα υπό αλλοδαπών αρχών εκδιδόμενα διαβατήρια). 

4.2. Η Τράπεζα ενεργεί τον έλεγχο των στοιχείων αυτών για να διαπιστώσει αν από αυτά προκύπτει η ταυτότητα και η νομιμοποίηση, δεν υπέχει 
όμως οποιαδήποτε ευθύνη για τη γνησιότητα, το κύρος, τη νομική ισχύ και την ακρίβεια του περιεχομένου ή την πιστότητα της 
μεταφράσεως των εγγράφων ή των στοιχείων τα οποία προσκομίζονται σε αυτήν, ως και οποιουδήποτε εγγράφου που παραλαμβάνει για 
λογαριασμό του Πελάτη ή που παραδίδει σε οποιονδήποτε για λογαριασμό του. 

4.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα στην Τράπεζα κάθε μεταβολή των στοιχείων ταυτότητάς του. 
 Εκτέλεση εντολών 

4.4. Οι κάθε είδους εντολές του Πελάτη που απευθύνονται στην Τράπεζα πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια και να περιγράφουν με 
ακρίβεια το αντικείμενο που αφορούν. Εντολές για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως 
τέτοιου είδους εντολές. 

4.5. Ο Πελάτης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που επήλθε από λάθος ή παρανόηση ή πλάνη σχετικά με δηλώσεις βουλήσεως ή ανακοινώσεις που 
γίνονται δια τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλεπικοινωνιακού μηχανήματος (τέλεξ, τέλεφαξ κλπ.) ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου μεταξύ 
της Τραπέζης και του Πελάτη ή τρίτων, ή γραφείων της Τραπέζης που λειτουργούν σε άλλο μέρος, εκτός αν η ζημιά που επήλθε σύμφωνα 
με τα παραπάνω οφείλεται σε βαρεία αμέλεια της Τραπέζης. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για εσφαλμένη επανάληψη 
τηλεγραφημάτων ή τηλεομοιοτυπικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ο Πελάτης παραιτείται από το κατ' άρθρο 146 Α.Κ. δικαίωμα 
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ακυρώσεως της δικαιοπραξίας σε περίπτωση εσφαλμένης διαβιβάσεως δηλώσεως βουλήσεως. 
4.6. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών η Τράπεζα επιφυλάσσει το δικαίωμα να ζητά πριν από κάθε εκτέλεση εντολής που διαβιβάσθηκε 

τηλεγραφικά, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την επιβεβαίωση αυτής με έξοδα του Πελάτη. 
4.7. Η Τράπεζα για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής δικαιούται κατά την κρίση της να χρησιμοποιεί τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

επιχειρήσεις ή αρχές, καταστήματα, υποκαταστήματα ή άλλα όργανα. Στις περιπτώσεις που η χρησιμοποίηση τρίτων γίνεται κατ' εντολή 
του Πελάτη ή απαιτείται ή συνηθίζεται από τη φύση της συναλλαγής ή λόγω του τόπου στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί, η Τράπεζα δεν 
ευθύνεται για τις πράξεις αυτών ούτε για την επιλογή ή το αξιόχρεό τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ευθύνη της Τραπέζης διέπεται από το 
άρθρο 716 του Αστικού Κώδικα. 

4.8. Για την εκτέλεση εντολών εισπράξεων ή πληρωμών στο εξωτερικό η Τράπεζα θα προβαίνει σε επιλογή των προσώπων στα οποία αναθέτει 
την παραπάνω εντολή λαμβάνοντας όσες πληροφορίες θα είναι δυνατό να συγκεντρώσει, ανάλογα με τον χρόνο που έχει στη διάθεση της 
και τα υπάρχοντα μέσα. Η Τράπεζα όμως δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση ή για την πλημμελή εκπλήρωση του προσώπου που θα έχει 
επιλέξει για την είσπραξη ή τρίτου που θα έχει χρησιμοποιηθεί από το επιλεγέν πρόσωπο. 

5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
5.1. Η ευθύνη της Τραπέζης λόγω καθυστερήσεων ή λάθους ή αμέλειας περί την εκτέλεση εντολών ή των σχετικών με αυτές ειδοποιήσεων από 

τις οποίες επήλθε ζημιά, περιορίζεται στην αποκατάσταση μόνο της ζημιάς από την απώλεια τόκων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η Τράπεζα όφειλε από το αντικείμενο της εντολής να γνωρίζει ότι η ζημιά ήταν δυνατό να υπερβεί τη ζημιά από την απώλεια των 
τόκων. Οπωσδήποτε όμως η Τράπεζα δεν θα υπέχει ευθύνη αποκαταστάσεως ζημιών οι οποίες θεμελιώνονται σε τυχόν επελθούσα 
μεταβολή των τιμών ξένου συναλλάγματος ή της ισοτιμίας του νομίσματος στο οποίο έγινε η πληρωμή, ούτε θα υπέχει γενικά ευθύνη 
αποκαταστάσεως αποθετικών ζημιών από την παραπάνω αιτία. 

5.2. Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται απέναντι στον Πελάτη ή σε τρίτο για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις της που οφείλεται σε λόγο 
έξω από τον έλεγχο της ή/και των υπαλλήλων της ή/και των αντιπροσώπων, πρακτόρων ή ανταποκριτών της, κατά την εκτέλεση εντολών 
ή/και πιστώσεων ή/και χρεώσεων σε σχέση με λογαριασμό του Πελάτη ή/και κατά την εκτέλεση άλλων εργασιών. Ιδίως, και ενδεικτικά, η 
Τράπεζα δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε μείωση των ποσών που πιστώνονται στο λογαριασμό του Πελάτη η οποία οφείλεται σε μείωση 
των ορίων ή προσωρινή ή οριστική μη διαθεσιμότητα των ποσών αυτών ή για την αναστολή ή τον περιορισμό των εργασιών της οριστικά ή 
επί ορισμένο χρόνο ή σε περιορισμένες υποχρεώσεις, και για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε από αυτά, που οφείλονται σε απαγόρευση ή 
περιορισμό νόμου ή γενικά διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, ιδίως περιορισμούς μετατρεψιμότητας, ή σε απαγορεύσεις νόμιμης αρχής, ή 
σε άσκηση στρατιωτικής ή άλλης αυθαίρετης εξουσίας λόγω πολέμου, επαναστάσεως, στρατιωτικού νόμου, επιτάξεως, κατασχέσεως κάθε 
μορφής, ιδίως κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, σεισμού, απεργίας, διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας ή λόγους ανωτέρας βίας γενικά αλλά και 
σε οποιαδήποτε αιτία που εκφεύγει από τον έλεγχο της Τραπέζης ή για άλλους σοβαρούς λόγους της Τραπέζης. 

5.3. Η Τράπεζα υπέχει ευθύνη μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, ρητώς εξαιρουμένης κάθε ευθύνης της για ελαφρά αμέλεια σε κάθε περίπτωση, 
και ενδεικτικά δεν θα είναι υπεύθυνη για την γνησιότητα επιταγών, εντολών πληρωμής ή εγγράφων αναλήψεως που εκδίδει ο Πελάτης. 

5.4. Η Τράπεζα θα καταβάλει κάθε επιμέλεια για την ασφάλεια των συναλλαγών, μη ευθυνόμενη στις περιπτώσεις όπου τυχόν εξαπάτησή της 
ήταν αποτέλεσμα ενεργειών πέραν των ευλόγων ορίων της επιμέλειάς της. 

5.5. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκληθούν από αναστολή των εργασιών της συνεπεία πράξεων αρχής, ελληνικής ή 
αλλοδαπής. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για σοβαρούς λόγους η Τράπεζα αναστέλλει ή περιορίζει συνολικά ή μερικά, 
τις εργασίες της για ορισμένες ημέρες ή για ορισμένο χρόνο. 

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
6.1. Έγγραφες ανακοινώσεις ή γνωστοποιήσεις της Τραπέζης θεωρούνται έγκυρες και ότι παρελήφθησαν κανονικά μέσα στον συνήθη χρόνο 

διαβίβασης εφόσον αποστέλλονται με απλό ταχυδρομείο στην τελευταία διεύθυνση επικοινωνίας ή την τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση 
που ο Πελάτης δήλωσε στην Τράπεζα με οποιονδήποτε τρόπο. Η Τράπεζα μπορεί να επικαλείται ως απόδειξη της αποστολής τέτοιων 
γνωστοποιήσεων το αντίγραφο του εγγράφου που εστάλη ή σημείωμα βάσει του οποίου συνετάχθη το έγγραφο ή κατάσταση αποστολής ή 
το αποδεικτικό αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος. Φωτοτυπίες των μεριδίων καθολικού θα έχουν πλήρη αποδεικτική δύναμη. 

6.2. Όλες οι επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή θα γίνονται στη διεύθυνση που ο Πελάτης δήλωσε στην Τράπεζα ή και ιδίως σε περίπτωση που η 
διεύθυνση αυτή δεν ισχύει πλέον, γεγονός που θα αποδεικνύεται πλήρως με έκθεση δικαστικού επιμελητή περί μη ανευρέσεως του 
Πελάτη, η επίδοση δύναται να γίνεται, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας, στον αντίκλητο που ορίζεται στον όρο 33.2 των 
παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών. 

6.3. Αντιρρήσεις σχετικά με αποσπάσματα ή/και μηχανογραφικά αντίγραφα οποιωνδήποτε λογαριασμών που αποστέλλονται από την Τράπεζα 
στον Πελάτη, πρέπει να υποβάλλονται στην Τράπεζα εγγράφως μέσα σε τριάντα (3Ο) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω 
εγγράφων. Το ίδιο χρονικό διάστημα ισχύει και στην περίπτωση που ο Πελάτης παραλαμβάνει το μηχανογραφικό αντίγραφο από το 
Κατάστημα όπου τηρείται ο λογαριασμός. Ως ημερομηνία παραλαβής του αντιγράφου λογαριασμού θεωρείται, κατά τεκμήριο, η 20η ημέρα 
του επόμενου μήνα από τη χρονική περίοδο που αφορά το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού. Παράλειψη έγκαιρης υποβολής αντιρρήσεων 
και μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τις ως άνω ημερομηνίες θα ερμηνεύεται ως συγκατάθεση. Σε κάθε περίπτωση, τα 
αποσπάσματα λογαριασμών που εξάγονται από τα βιβλία της Τράπεζας και εμφανίζουν την κίνηση λογαριασμών του Πελάτη αποτελούν 
πλήρη απόδειξη για τυχόν απαίτηση κατ' αυτού και τυχόν αμφισβήτηση αφορά μόνο συγκεκριμένη εγγραφή. 

7. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
7.1. Αν δεν υπάρχει ειδική αντίθετη συμφωνία, η επιλογή του τρόπου αποστολής χρημάτων ή και αξιών ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της 

Τραπέζης, λαμβανόμενων υπ' όψη των σχετικών ελληνικών νόμων και κανονισμών που ισχύουν, των δυνατοτήτων που υφίστανται και των 
συνηθειών που ακολουθούν οι τράπεζες στην Ελλάδα. ο Πελάτης φέρει πάντοτε τον κίνδυνο της αποστολής. 

7.2. Σε περίπτωση που η εντολή εμβάσματος προβλέπει ορισμένο τρόπο αποστολής (πχ Swift και η αποστολή δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρόνο με τον τρόπο που καθόρισε ο Πελάτης για λόγους που βρίσκονται έξω από τον έλεγχο της Τραπέζης, η 
Τράπεζα έχει το δικαίωμα να επιλέγει κατά την κρίση της άλλο πρόσφορο τρόπο αποστολής. 

8. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 
8.1. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα να χρεώνει τον λογαριασμό του με οποιαδήποτε απαίτηση αυτής απέναντι του από 

οποιαδήποτε αιτία, είτε αυτή είναι παρούσα, είτε μελλοντική, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμη και να ενεργεί μεταφορές υπολοίπων και 
χρεοπιστώσεων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. 

8.2. Εκτός από τον συμφωνημένο ή νόμιμο τόκο, τα έξοδα και τις προμήθειες, ο Πελάτης επιβαρύνεται και με κάθε άλλη δαπάνη που απορρέει 
από τη συμβατική σχέση του ή από την συναλλαγή του με την Τράπεζα και που μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και κάθε είδους 
φόρους, τέλη ή άλλες παρόμοιες επιβαρύνσεις, τόκους υπερημερίας, δικαστικά έξοδα, ασφάλιστρα, τηλεφωνικά, τηλεγραφικά ή 
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ταχυδρομικά τέλη, δαπάνη για είσπραξη επιταγών ή άλλων αξιών κλπ, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας. 
Πληροφορίες για την τιμολόγηση των βασικών εργασιών της Τράπεζας παρέχονται από το σχετικό «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ» 
το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας. Η σχετική με τις δαπάνες αυτές χρέωση μπορεί να γίνεται με ένα 
συγκεντρωτικό ποσό και όχι κατ' ανάγκη αναλυτικά αλλά η ανάλυση θα δίδεται στον Πελάτη εφόσον ζητηθεί. 

8.3. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με λειτουργικά έξοδα κίνησης ή/και φύλαξης του λογαριασμού του, τα οποία η Τράπεζα δύναται να μεταβάλλει 
γνωστοποιώντας τα σχετικώς στον Πελάτη και εν γένει σε κάθε συναλλασσόμενο με σχετικά έντυπα - φυλλάδια, αναρτημένες 
ανακοινώσεις, ανακοινώσεις δια του τύπου κλπ., ή μέσω Internet στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.epirusbank.com). Με τους 
ίδιους τρόπους γνωστοποιούνται και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις του λογαριασμού. 

8.4. Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιεί την Τράπεζα όταν δεν λαμβάνει αναγγελίες τις οποίες η Τράπεζα όφειλε να είχε στείλει σε αυτόν, ειδικά τις 
αναγγελίες για εκτέλεση πάσης φύσεως εντολών ή εντολών πληρωμής ή εμβασμάτων. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να αποστέλλεται από τον 
Πελάτη αμέσως μετά την παρέλευση του χρόνου, μέσα στον οποίο η αναγγελία της Τράπεζας θα έπρεπε να είχε παραληφθεί με το κανονικό 
ταχυδρομείο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τράπεζα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 

9. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
9.1. Καθένας από τους περισσότερους δικαιούχους χρηματικής καταθέσεως στην Τράπεζα σε απλό ή σε κοινό λογαριασμό (Joint Account) 

μπορεί να κάνει χρήση του σχετικού λογαριασμού ολικά ή μερικά χωρίς την σύμπραξη των υπολοίπων, εκτός αν όλοι οι δικαιούχοι δώσουν 
εγγράφως αντίθετες οδηγίες στην Τράπεζα. 

9.2. Καθένας από τους περισσότερους δικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρο έναντι της Τραπέζης για κάθε υποχρέωση η οποία απορρέει από τον 
λογαριασμό αυτό. Η υπερημερία, το πταίσμα, η όχληση, η καταγγελία και το δεδικασμένο έναντι ενός ενεργεί και κατά των λοιπών. 

10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
10.1. Η Τράπεζα δικαιούται να ζητά από τον Πελάτη της οποτεδήποτε την παροχή ή επαύξηση ασφάλειας που έχει ήδη παρασχεθεί για 

οιαδήποτε υποχρέωση του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων υπό αίρεση ή μελλοντικών. 
10.2. Κάθε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στα χέρια της Τράπεζας για λογαριασμό του Πελάτη αποτελεί εγγύηση για την εκπλήρωση από 

τον Πελάτη των υφιστάμενων ή μελλοντικών υποχρεώσεών του προς την Τράπεζα, ο Πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο 
μέτρο ώστε η εγγύηση αυτή να είναι ισχυρή και να επιφέρει έννομα αποτελέσματα έναντι κάθε τρίτου. 

10.3. Αντικείμενα που ενεχυριάσθηκαν, αντικείμενα που παραχωρήθηκαν για ασφάλεια και απαιτήσεις που εκχωρήθηκαν θα χρησιμεύουν ως 
ασφάλεια για κάθε απαίτηση της Τράπεζας, ακόμη και αν παραχωρήθηκαν ως ασφάλεια για την συγκεκριμένη απαίτηση, εκτός αν η 
ασφάλεια για άλλες απαιτήσεις αποκλείσθηκε ρητώς. 

10.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να μεριμνά για τη συντήρηση και προστασία των αντικειμένων ή δικαιωμάτων που παραχωρούνται στην Τράπεζα 
ως ασφάλεια, καθώς επίσης και για την είσπραξη απαιτήσεων και των προσόδων τους και να πληροφορεί σχετικώς την Τράπεζα κατά τον 
ενδεικνυόμενο τρόπο. 

10.5. Εφόσον η αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παρασχεθεί στην Τράπεζα ως ασφάλεια υπερβεί, όχι όμως παροδικά, το περιθώριο 
ή κάλυμμα που έχει συμφωνηθεί, η Τράπεζα υποχρεούται, μετά από αίτηση του Πελάτη. να αποδεσμεύει από την ασφάλεια ανάλογα 
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της. 

10.6. Τον Πελάτη βαρύνουν τα έξοδα και οι δαπάνες γενικά που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την παραχώρηση, διαχείριση και εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν ως ασφάλεια, καθώς επίσης σχετικά με την επιδίωξη απαίτησης από αναγωγή κατά τρίτων, όπως 
αποθήκευτρα, δαπάνες επίβλεψης ή καταμέτρησης. Ασφάλιστρα, μεσιτικές προμήθειες, δικαστικά έξοδα κλπ. 

11. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
11.1. Εάν ο Πελάτης καταστεί υπερήμερος σε ό,τι αφορά εκπλήρωση υποχρεώσεών του, ή παραλείψει να παράσχει ή να επαυξήσει ασφάλεια, η 

Τράπεζα δικαιούται, τηρώντας τους όρους του Νόμου, να εκποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια της ως ασφάλεια 
χωρίς δικαστική διάγνωση της αξίωσης, οποτεδήποτε και οπουδήποτε το κρίνει σκόπιμο, είτε εφάπαξ είτε διαδοχικά, λαμβάνοντας κατά το 
δυνατό υπ' όψη τα συμφέροντα του Πελάτη. Σε περιπτώσεις που τα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη που βρίσκονται, ως ασφάλεια στα 
χέρια της Τράπεζας είναι περισσότερα από ένα, η Τράπεζα δικαιούται να επιλέξει μεταξύ αυτών κατά την απόλυτη κρίση της. 

11.2. Για την κατά τα ανωτέρω εκποίηση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.δ. 17.7/13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων 
εταιριών». 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ 
12.1. Περιουσιακά στοιχεία, ανώνυμα χρεόγραφα και εν γένει κινητές αξίες άνευ διακρίσεως (αποκαλούμενα στο εξής οι «Τίτλοι») που 

περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κατοχή της Τράπεζας, για λογαριασμό του Πελάτη, ή επί των οποίων η Τράπεζα αποκτά δικαίωμα 
διάθεσης, αποτελούν αντικείμενο επίσχεσης από μέρους της Τράπεζας, η οποία δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση καθενός από τους 
Τίτλους στον Πελάτη ή σε οιονδήποτε τρίτο, κατ' εντολή του Πελάτη, μέχρις ότου ο Πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν 
έναντι της Τράπεζας. 

12.2. Ο Πελάτης δύναται να αποκρούσει το δικαίωμα επίσχεσης της Τράπεζας μόνο δια παροχής ικανοποιητικής για την Τράπεζα εμπραγμάτου 
ασφάλειας, όπως πχ σύσταση ενεχύρου στους παραπάνω Τίτλους. 

12.3. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προξενηθούν στον Πελάτη ή κάποιον τρίτο από την εκ μέρους της άσκηση του δικαιώματος 
επίσχεσης επί των Τίτλων, ή άλλων νόμιμων μέτρων που ενδεχομένως λάβει η Τράπεζα προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της κατά του 
Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων και απαιτήσεων υπό αίρεση ή μελλοντικών. 

12.4. Όλες οι δαπάνες από τις ως άνω αιτίες συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και δαπανών συστάσεως ενεχύρου ή οιασδήποτε άλλης 
εμπράγματης ασφάλειας βαρύνουν τον Πελάτη. 

13. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 
13.1. Οι επιμέρους συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας θεωρείται ότι απορρέουν από μια ενιαία σύμβαση. 
13.2. Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από κάποια επιμέρους συναλλακτική σχέση δύνανται να αντιταχθούν από την Τράπεζα σε συμψηφισμό 

έναντι απαίτησης που προκύπτει από άλλη επιμέρους συναλλακτική σχέση. 
13.3. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να απέχει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι του Πελάτη, εφόσον διατηρεί απαιτήσεις 

εναντίον του, ληξιπρόθεσμες ή μελλοντικές ή υπό αίρεση, ανεξαρτήτως αν οι εν λόγω απαιτήσεις απορρέουν από την ίδια συναλλακτική 
σχέση από την οποία απορρέουν και οι δικές της υποχρεώσεις. 

14. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
14.1. Όλα τα νομικά, ουσιαστικά ή τυπικά θέματα που θα προκύψουν σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, θα επιλύονται σύμφωνα με το δίκαιο 

του τόπου την εφαρμογή του οποίου προβλέπουν οι διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Από το δίκαιο αυτό θα διέπονται 
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ειδικότερα, τα ενδεικτικώς αναφερόμενα κατωτέρω θέματα: α) κληρονομική διαδοχή, β) κύρος των διατάξεων τελευταίας βούλησης, γ) 
ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι του Πελάτη, δ) τα δικαιώματα των προηγουμένων προσώπων έναντι της Τράπεζας, ε) τα σχετικά με τα 
απαραίτητα για τη νομιμοποίησή τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία. Ειδικά στις περιπτώσεις ου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ελληνικού 
δικαίου, η Τράπεζα δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση κληρονομητηρίου, πιστοποιητικού εκτελεστού διαθήκης ή και κάθε άλλου κατά 
την κρίση της αναγκαίου εγγράφου. 

14.2. Σε περίπτωση εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, η Τράπεζα δικαιούται να ζητήσει γνωμοδότηση Έλληνα ή αλλοδαπού δικηγόρου της 
επιλογής της, για όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύπτουν σε σχέση με την συγκεκριμένη περίπτωση κληρονομιάς. 

14.3. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τη γνησιότητα, το τυπικά έγκυρο, τη δύναμη της απόδειξης ή την ακρίβεια των εγγράφων και άλλων στοιχείων 
νομιμοποίησης των διαδόχων του Πελάτη που της υποβλήθηκαν, ούτε φέρει ευθύνη για ζημίες που τυχόν επέρχονται σε αυτούς, σε άλλους 
τυχόν πράγματι δικαιούχους ή συνδικαιούχους, ή γενικά τρίτους από ελαττώματα των παραπάνω εγγράφων και άλλων στοιχείων. 

III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ 
15. ΦΥΛΑΞΗ 

15.1. Η Τράπεζα δικαιούται να παρακαταθέτει στο όνομα της και υπό τον έλεγχο της εκτός των δικών της εγκαταστάσεων και σε τρίτους, ως 
θεματοφύλακες, τα αντικείμενα που παραδίδονται σε αυτήν προς φύλαξη. Η Τράπεζα δεν υπέχει καμιά ευθύνη εφόσον η επιλογή του 
τρίτου έγινε κατόπιν οδηγιών του Πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση την Τράπεζα βαρύνει μόνο ευθύνη για πταίσμα περί την εκλογή. 

15.2. Η Τράπεζα, αν ελλείπουν ειδικές οδηγίες εκ μέρους του Πελάτη, δεν προβαίνει σε είσπραξη ληξιπρόθεσμων τόκων και μερισμάτων μετοχών 
και της αξίας κληρουμένων ομολογιών. 

IV. ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
16. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

16.1. Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προβαίνει σε έγκαιρη εμφάνιση. σε σύνταξη διαμαρτυρικού και σε ειδοποίηση για τη πληρωμή 
συναλλαγματικών. γραμματίων και επιταγών που της παραδόθηκαν προς είσπραξη, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) επιταγές που σύρονται 
σε τράπεζα που εδρεύει στην πόλη όπου είναι εγκατεστημένο το Κατάστημα της Τράπεζας στο οποίο παραδόθηκαν για είσπραξη, 
περιέρχονται στο Κατάστημα αυτό δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εμφάνισή τους, β) επιταγές που σύρονται σε 
τράπεζα που εδρεύει σε άλλη πόλη της Ελλάδας και διατηρεί υποκατάστημα στην πόλη όπου είναι εγκατεστημένο το Κατάστημα της 
Τράπεζας στο οποίο παραδόθηκαν προς είσπραξη, περιέρχονται στο Κατάστημα αυτό τέσσερις (4) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 
εμφάνισή τους, γ) συναλλαγματικές και γραμμάτια περιέρχονται στην Τράπεζα δώδεκα (12) ημέρες πριν την λήξη τους. Η Τράπεζα δεν 
υποχρεούται να χρησιμοποιεί εξαιρετικά μέσα για την αποστολή και απαλλάσσεται οιασδήποτε υποχρέωσης σε περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας ή άλλων λόγων για τους οποίους δεν έχει ευθύνη. 

16.2. Η Τράπεζα δεν έχει ευθύνη για την έγκαιρη εμφάνιση, τη σύνταξη διαμαρτυρικού και ειδοποίηση για τη μη πληρωμή συναλλαγματικών, 
γραμματίων και επιταγών που είναι πληρωτέες στην Ελλάδα, εκτός περιφέρειας των Δήμων όπου είναι εγκατεστημένα υποκαταστήματά 
της (οι Δήμοι Αθηνών και Πειραιώς νοούνται ενιαίος και συμπεριλαμβάνουν και τους γύρω από αυτούς Δήμους ή Κοινότητες) ή στο 
εξωτερικό. Ειδικότερα δεν αναλαμβάνει ευθύνη για συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές που είναι πληρωτέες σε χώρες του 
εξωτερικού όπου ισχύουν κανονισμοί που ρυθμίζουν διαφορετικά τα σχετικά με συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές θέματα, σε 
σχέση με το ελληνικό δίκαιο. 

16.3. Αν δεν υπάρχουν αντίθετες οδηγίες η Τράπεζα δικαιούται να εμφανίσει για πληρωμή κατά την λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια 
που είναι στη κατοχή της και να προχωρήσει σε σύνταξη διαμαρτυρικών σε περίπτωση μη πληρωμής. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να 
στέλνει σε άλλο τόπο για τους παραπάνω σκοπούς συναλλαγματικές και γραμμάτια. 

17. ΠΙΣΤΩΣΗ I ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
17.1. Εάν η Τράπεζα προβεί σε πίστωση οιουδήποτε λογαριασμού του Πελάτη, αντίστοιχη προς την αξία των συναλλαγματικών, γραμματίων και 

επιταγών που της διαβιβάσθηκαν για είσπραξη πριν την πληρωμή τους, η πίστωση αυτή νοείται με την αίρεση της πληρωμής των εν λόγω 
αξιόγραφων. Η αίρεση ισχύει ακόμη και αν το αξιόγραφο είναι πληρωτέο στην ίδια τη Τράπεζα. Σε περίπτωση μη πληρωμής ή είσπραξης, η 
Τράπεζα αναιρεί τη γενομένη πιστωτική εγγραφή, ασχέτως αν εν τω μεταξύ έχει χορηγηθεί εκκαθαριστικό απόσπασμα του σχετικού 
λογαριασμού. 

17.2. Εάν οι πληροφορίες που έχει η Τράπεζα σχετικά με τον οφειλέτη από συναλλαγματική δεν είναι ικανοποιητικές κατά την εύλογη κρίση της, 
ή εάν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις από αποδέκτη συναλλαγματικής, ή εάν η οικονομική κατάσταση υπόχρεου από συναλλαγματική 
επιδεινώθηκε, η Τράπεζα δικαιούται να επαναχρεώσει τον λογαριασμό πριν την λήξη συναλλαγματικής που προεξοφλήθηκε ή παραδόθηκε 
προς είσπραξη, ανεξαρτήτως καταστάσεως του λογαριασμού αυτού. Αντίστοιχα, ισχύουν όπως παραπάνω και για τις επιταγές. 

17.3. Η Τράπεζα δικαιούται να προβεί σε επαναχρέωση του Πελάτη σε Περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές 
που της διαβιβάσθηκαν προς είσπραξη ή προεξοφλήθηκαν από αυτήν δεν πληρώθηκαν κατά την εμφάνιση, β) περιορίστηκε με νομοθετικά 
ή διοικητικά μέτρα η ελεύθερη διάθεση του προϊόντος αυτών, γ) τα παραπάνω αξιόγραφα δεν μπορούν να εμφανισθούν προς πληρωμή 
λόγω ανυπέρβλητων εμποδίων. 

17.4. Η Τράπεζα δικαιούται να επιδιώξει την είσπραξη της αξίας των συναλλαγματικών, γραμματίων ή επιταγών που δεν πληρώθηκαν για 
οιονδήποτε από τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και σε επαναχρέωση των οποίων είχε προβεί, ή να εκχωρεί τα ως άνω αξιόγραφα 
προς είσπραξη στο πρόσωπο που τα κατέθεσε προς είσπραξη. 

17.5. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η Τράπεζα επαναχρεώσει την αξία των συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών, η Τράπεζα διατηρεί 
αξίωση, σύμφωνα με το νόμο για τα αξιόγραφα αυτά, για ολοσχερή πληρωμή αυτών, μαζί με τυχόν παρεπόμενες αξιώσεις κατά του Πελάτη 
και κατά κάθε τρίτου υπόχρεου από τα αξιόγραφα αυτά μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της απαιτήσεώς της που απορρέει από την ως άνω 
χρέωση. 

17.6. Εάν σύμφωνα με διατάξεις αλλοδαπού δικαίου ή κατόπιν σχετικής συμφωνίας με αλλοδαπές τράπεζες, η Τράπεζα χρεωθεί με την αξία 
συναλλαγματικών, γραμματίων ή επιταγών που φέρουν πλαστές υπογραφές ή αλλοιώσεις, η Τράπεζα δικαιούται να χρεώσει τον Πελάτη. 

18. ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ I ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
18.1. Η Τράπεζα αποκτά καταπιστευτική κυριότητα επί συναλλαγματικών και επιταγών που περιέρχονται σε αυτήν προς είσπραξη. Επί 

προεξοφλουμένων συναλλαγματικών ή επιταγών η Τράπεζα αποκτά κατά το χρόνο μεταβίβασης της συναλλαγματικής ή της επιταγής, 
αντίστοιχα, πλήρες δικαίωμα κυριότητας. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του Πελάτη εκ των υστέρων χρεωθεί με το ποσό της 
προεξοφλημένης συναλλαγματικής ή επιταγής, παραμένει στη Τράπεζα η καταπιστευτική κυριότητα επί της συναλλαγματικής ή επιταγής. 

18.2. Με την κτήση κυριότητας επί επιταγής και συναλλαγματικής μεταβιβάζεται στη Τράπεζα και η αξίωση εκ της υποκείμενης σχέσεως. Η 
αξίωση αυτή μεταβιβάζεται στη Τράπεζα και επί παντός άλλου αξιόγραφου περιερχόμενου στη Τράπεζα προς είσπραξη. 
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18.3. Εάν δοθούν στην Τράπεζα προς είσπραξη αξιόγραφα με τον όρο, ότι το προϊόν αυτών επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ορισμένο 
σκοπό, η Τράπεζα δεν αποκτά καταπιστευτική κυριότητα ούτε επέρχεται καταπιστευτική εκχώρηση. 

18.4. Η καταπιστευτική κυριότητα και η καταπιστευτική εκχώρηση ασφαλίζουν αξιώσεις της Τράπεζας κατά του Πελάτη, υφιστάμενες κατά το 
χρόνο της μεταβίβασης και προερχόμενες από διατήρηση αλληλόχρεου λογαριασμού ή οι οποίες θα προκύψουν εξ ενδεχομένης 
χρεωστικής εγγραφής με το ποσόν μη πληρωθέντων προς είσπραξη δοθέντων ή προεξοφληθέντων αξιόγραφων. Εφ' όσον το ζητήσει ο 
Πελάτης και η Τράπεζα δεν έχει ανασφάλιστες ή μη επαρκώς εξασφαλισμένες αξιώσεις κατ' αυτού, η κυριότητα επί των αξιόγραφων ως και 
η εκχωρηθείσα αξίωση εκ της υποκείμενης σχέσεως μεταβιβάζονται από τη Τράπεζα στον Πελάτη. 

18.5. Αξιώσεις του Πελάτη που απορρέουν από συναλλαγματικές ή επιταγές που παρέλαβε η Τράπεζα, καθώς επίσης και παρόντα ή μελλοντικά 
δικαιώματα που συνδέονται με παρεπόμενες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για εξασφάλιση πληρωμής, θεωρούνται 
ταυτόχρονα εκχωρηθέντα προς την Τράπεζα. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταρτίσει ειδική σύμβαση με την Τράπεζα για αυτές τις 
εκχωρήσεις, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μόνο δε από την κατάρτιση της σύμβασης αυτής θεωρείται η Τράπεζα ότι δεσμεύεται από την 
εντολή. Το ίδιο ισχύει και για άλλους τίτλους που παραδίδονται στην Τράπεζα προς είσπραξη, ειδικότερα για εντολές πληρωμής και 
τιμολόγια. 

19. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
19.1. Η Τράπεζα, η οποία δέχεται την εντολή να επιδιώξει αποδοχές συναλλαγματικών ή πληρωμές επιταγών δεν έχει ευθύνη για τη γνησιότητα 

της υπογραφής του αποδέκτη ή για τη νομιμοποίηση ή την ταυτότητα των υπόχρεων προσώπων που υπογράφουν. 
19.2. Συναλλαγματικές που εκδόθηκαν επί της Τραπέζης εξοφλούνται από αυτήν μόνο εφόσον της δοθούν έγκαιρα οδηγίες για την πληρωμή, 

υπάρχει δε στην Τράπεζα αντίστοιχο κάλυμμα. 

V. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
20. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

20.1. Σε περίπτωση που η Τράπεζα εκδίδει στο όνομα του δικαιούχου λογαριασμού καταθέσεων βιβλιάριο κατάθεσης, ο Πελάτης - δικαιούχος 
του λογαριασμού είναι υποχρεωμένος να το φυλάσσει με προσοχή και να το προσκομίζει σε κάθε κατάθεση ή ανάληψη. Η Τράπεζα 
δικαιούται να ζητεί και σε άλλες περιπτώσεις την εμφάνιση του βιβλιαρίου αν έχει συμφέρον. Μετά την εξόφληση του λογαριασμού ο 
Πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το βιβλιάριό του στην Τράπεζα για να το ακυρώσει. 

20.2. Σε περίπτωση που απολεσθεί το βιβλιάριο κατάθεσης για οποιοδήποτε λόγο, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως το 
Κατάστημα της Τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμό του. Η Τράπεζα όμως πριν λάβει την ειδοποίηση αυτή δεν ευθύνεται, για κάθε 
πληρωμή που θα κάνει με βάση το απολεσθέν βιβλιάριο ή και με πλαστά στοιχεία ταυτότητας και πλαστή υπογραφή, ακόμη και αν η μη 
ειδοποίηση της Τράπεζας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη. 

20.3. Καμία καταχώριση κατάθεσης στο βιβλιάριο δεν αναγνωρίζεται από την Τράπεζα και δεν δημιουργεί οφειλή της αν δεν υπάρχει η 
προβλεπόμενη στο σχετικό παραστατικό κατάθεσης εκτύπωση του ισχύοντος μηχανογραφικού συστήματος της Τράπεζας ή σφραγίδα και 
υπογραφή του Ταμία που εισέπραξε τα χρήματα σε περίπτωση όπου δεν έχει διενεργηθεί on line διαδικασία. 

20.4. Ο Πελάτης με το παρόν έγγραφο δέχεται ότι οι εγγραφές του βιβλιαρίου ή του αντιγράφου λογαριασμού του θεωρούνται ακριβείς μόνον 
εφόσον συμφωνούν με τις εγγραφές και το υπόλοιπο που εμφανίζονται στα τηρούμενο αρχεία της Τράπεζας. 

20.5. Οποιαδήποτε ανάληψη ή κατάθεση με δικαιολογητικά έχει υπογράψει ο Πελάτης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι κληρονόμοι του είναι 
ισχυρή ακόμη και αν δεν έγινε στο βιβλιάριο η καταχώριση της σχετικής συναλλαγής. 

20.6. Η αποστολή των μηχανογραφικών αντιγράφων των λογαριασμών του Πελάτη, όπου αυτό προβλέπεται, θα γίνεται, σύμφωνα με τα 
εκάστοτε προβλεπόμενα, με ή χωρίς επιβάρυνση του Πελάτη στη διεύθυνση επικοινωνίας ή κατοικίας που ο Πελάτης υπ' ευθύνη του έχει 
δηλώσει. 

21. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 
21.1. Η κατάθεση αποδίδεται με τους τόκους σε πρώτη ζήτηση. 
21.2. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται με την επιφύλαξη των αναφερομένων στους παρόντες Γενικούς Όρους υπό όρο 2.11. μέχρι και την 

προηγουμένη από την ημερομηνία ανάληψης. Οι τόκοι λογίζονται στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός αν 
συμφωνηθούν ή ανακοινωθούν από την Τράπεζα άλλες ημερομηνίες. 

21.3. Η Τράπεζα, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, κατά την κρίση της, οιονδήποτε από τους λειτουργικούς όρους 
λογαριασμών. 

22. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΌΨΕΩΣ 
22.1. Η κατάθεση αποδίδεται με τους τόκους της (εφόσον είναι έντοκη) σε πρώτη ζήτηση. 
22.2. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται (εφόσον οι καταθέσεις αυτές είναι έντοκες) με την επιφύλαξη των αναφερομένων στους παρόντες 

Γενικούς Όρους υπό όρο 2.11. μέχρι και την προηγουμένη από την ημερομηνία ανάληψης. Οι τόκοι λογίζονται στις 30 Ιουνίου και στις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός αν συμφωνηθούν ή ανακοινωθούν από την Τράπεζα άλλες ημερομηνίες. 

22.3. Η Τράπεζα παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα διαθέσεως των κεφαλαίων του λογαριασμού του με την έκδοση επιταγών που θα σύρονται 
σε βάρος του και με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του. Η χορήγηση στελέχους επιταγών πραγματοποιείται κατά την εύλογη κρίση 
της Τράπεζας και δεν είναι δυνατή εφόσον προσκρούει σε απαγορεύσεις βάσει του Νόμου ή αποφάσεων αρμοδίων αρχών. 

22.4. Η Τράπεζα δικαιούται να μην χορηγήσει επιταγές σε Πελάτη, αν κατά την κρίση της, συντρέχει περίπτωση κακής χρήσης τους εκ μέρους 
του, ή η κίνηση του λογαριασμού του παρουσιάζει προβλήματα ή αν ο αιτούμενος αριθμός επιταγών είναι δυσανάλογος σε σχέση με την 
κίνηση του λογαριασμού του ή αν ο Πελάτης εμφανίζεται με δυσμενή στοιχεία στα αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» ή σε κάθε περίπτωση που η 
Τράπεζα δεν θεωρεί σκόπιμη τη χορήγηση επιταγών. 

22.5. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος: 
1. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις επιταγές που του χορηγεί η Τράπεζα, άλλως η Τράπεζα δεν έχει υποχρέωση να πληρώνει τις τυχόν 

εμφανιζόμενες διαφορετικές επιταγές και δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για τις συνέπειες από τη μη πληρωμή τέτοιων επιταγών. Είναι 
δυνατή η εκτύπωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του Πελάτη στα στελέχη των επιταγών με την εκάστοτε προβλεπόμενη 
επιβάρυνση. 

2. Να φυλάσσει κατά τρόπο ασφαλή τα στελέχη των επιταγών που η Τράπεζα κάθε φορά του χορηγεί, να αποτρέπει την κατοχή τους από 
μη δικαιούχους και να ειδοποιεί την Τράπεζα με κάθε τρόπο σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, έστω και μιας μόνον επιταγής, Μέχρι τη 
λήψη της έγγραφης σχετικής ειδοποίησης από την Τράπεζα, ευθύνεται αποκλειστικά ο Πελάτης, ανεξαρτήτως ποσού, για τυχόν 
πληρωμή ή σφράγιση επιταγής που έχει εκφύγει ακουσίως της κατοχής του, ακόμη και εάν η επιταγή αυτή έχει πλαστογραφηθεί ή 
παραχαραχθεί. 
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3. Να επιστρέφει τις τυχόν αχρησιμοποίητες επιταγές στην Τράπεζα με τη λήξη της μεταξύ τους σχέσης, καθώς και στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τυχόν νομοθετικές ή νομισματικές ρυθμίσεις. 

22.6. Η απόδειξη παραλαβής του στελέχους των επιταγών από τον Πελάτη δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο ότι ήλεγξε την πληρότητά του. 
22.7. Σε περίπτωση που θα εμφανιστούν περισσότερες από μία επιταγές ή εντολές πληρωμής σε μια δεδομένη ημέρα και τα υπάρχοντα 

διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν για την πληρωμή όλων, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να πληρώσει κατά την κρίση της οποιαδήποτε ή 
οποιεσδήποτε από αυτές, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσή τους. 

22.8. Αν ο Πελάτης εκδώσει ακάλυπτη επιταγή, η Τράπεζα μπορεί να κλείσει το λογαριασμό του και να ζητήσει αμέσως να της επιστραφούν οι 
αχρησιμοποίητες επιταγές. 

22.9. Σε περίπτωση που ο Πελάτης, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμεί να μην πληρωθεί μια επιταγή που ο ίδιος έχει εκδώσει, είναι υποχρεωμένος 
να ειδοποιήσει αμέσως με έγγραφη δήλωσή του την Υπηρεσία Καταθέσεων του Καταστήματος όπου τηρείται ο λογαριασμός του. Η 
Τράπεζα, όμως, δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει υπ' όψη της την ανάκληση και εν πάση περιπτώσει δεν ευθύνεται για την πληρωμή μιας 
τέτοιας επιταγής πριν λάβει την ειδοποίηση αυτή ή πριν περάσει η προθεσμία που ορίζει το άρθρο 32 του Νόμου 5960/1933 «περί 
επιταγής». 

22.10. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση πληρωμής ή σφράγισης για μη πληρωμή επιταγής, επί της οποίας η υπογραφή δεν είναι του 
δικαιούχου του λογαριασμού ή τα στοιχεία της οποίας έχουν παραποιηθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 5960/1933 
«περί επιταγής». 

23. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
23.1. Η κατάθεση αποδίδεται με τους τόκους της σε πρώτη ζήτηση. 
23.2. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται με την επιφύλαξη των αναφερομένων στους παρόντες Γενικούς Όρους υπό όρο 2.11. μέχρι και την 

προηγουμένη από την ημερομηνία ανάληψης. Οι τόκοι λογίζονται στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός αν 
συμφωνηθούν ή ανακοινωθούν από την Τράπεζα άλλες ημερομηνίες. 

23.3. Ο Πελάτης δύναται, κατόπιν συμφωνίας με την Τράπεζα και υπό τους ειδικότερους όρους αυτής, να προβαίνει σε αναλήψεις χρηματικών 
ποσών από τον τρεχούμενο λογαριασμό του καθ' υπέρβαση πιστωτικού υπολοίπου που εκάστοτε υφίσταται σε αυτόν. Το ανώτατο 
επιτρεπόμενο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού καθορίζεται από την Τράπεζα, βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του Πελάτη και 
γενικότερα τα κριτήρια της Τράπεζας, καθώς και τυχόν περιορισμούς που τίθενται από τις αρμόδιες αρχές. 

23.4. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδικώς συμφωνούμενο όριο υπεραναλήψεων. Ο 
Πελάτης υποχρεούται στην περίπτωση αυτή, να προβεί σε άμεση μείωση του χρεωστικού υπολοίπου μέχρι του εκάστοτε ορίου που 
καθόρισε η Τράπεζα. 

23.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι καταθέσεων όψεως υπό όρο 24 ανωτέρω. 
24. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

24.1. Οι όροι των καταθέσεων της μορφής αυτής συμφωνούνται ειδικά μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη. 
24.2. Για θέματα για τα οποία δεν υφίσταται ειδική συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Τράπεζας ισχύουν οι παρόντες Γενικοί Όροι. 

25. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
25.1. Η Τράπεζα δικαιούται να καθορίζει την εκάστοτε ισχύουσα ελάχιστη διάρκεια της κατάθεσης. 
25.2. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται με την επιφύλαξη των αναφερομένων στους παρόντες Γενικούς Όρους υπό όρο 2.11. μέχρι και την 

προηγουμένη από την ημερομηνία λήξης. 
25.3. Αν η κατάθεση λήξει και δεν ανανεωθεί η Τράπεζα δικαιούται να καθορίζει τον τρόπο εκτοκισμού του υπολοίπου της κατάθεσης. 
25.4. Η Τράπεζα δικαιούται να μην αποδεχθεί αίτημα του Πελάτη για πρόωρη απόδοση της Κατάθεσης, εάν το κεφάλαιο της Κατάθεσης γίνει 

μικρότερο από το κάθε φορά καθοριζόμενο όριο. 
25.5. Εάν η Τράπεζα δεχθεί το αίτημα του Πελάτη για πρόωρη απόδοση, ο Πελάτης επιβαρύνεται με παρακράτημα, που υπολογίζεται με επιτόκιο 

που ορίζει κάθε φορά η Τράπεζα ανάλογα με το νόμισμα τήρησης του λογαριασμού. 
25.6. Σε περίπτωση πρόωρης απόδοσης η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε μείωση του αρχικού επιτοκίου της κατάθεσης, στο 

επιτόκιο που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη βαθμίδα. 
25.7. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την ανανέωση της Κατάθεσης. 
25.8. Εάν η λήξη της Κατάθεσης συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή άλλη ημέρα αργίας, η ημερομηνία λήξης μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη 

ημέρα. 
26. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ (ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

26.1. Η Τράπεζα δέχεται καταθέσεις σε κοινό (διαζευκτικό) λογαριασμό στο όνομα των συνδικαιούχων που αναγράφονται στην αίτηση 
ανοίγματος λογαριασμού με τον όρο ότι η κατάθεση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό», 
όπως συμπληρώθηκε από το Ν.Δ. 951/1971, καθώς και τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθ. 256/2.4.96 έγγραφο της Δ/νσης Νομισματικής 
Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος. 

26.2. Ο κάθε ένας από τους δικαιούχους της κατάθεσης θα έχει το δικαίωμα να κάνει ολική ή μερική χρήση του λογαριασμού χωρίς την 
σύμπραξη, συγκατάθεση, συναίνεση ή έγκριση των άλλων συνδικαιούχων, ακόμη και στην περίπτωση πρόωρης ανάληψης προθεσμιακής ή 
υπό προειδοποίηση κατάθεσης, εφόσον η πρόωρη αυτή ανάληψη γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα. 

26.3. Σε περίπτωση θανάτου οιουδήποτε από τους δικαιούχους, η κατάθεση και ο λογαριασμός της περιέρχεται αυτοδικαίως στους επιζώντες. Σε 
περίπτωση που αυτός είναι μη μέλος το ποσό της κατάθεσης εκταμιεύεται κι αποδίδεται στον κληρονόμο. 

26.4. Καταθέσεις σε Κοινό (Συμπλεκτικό) Λογαριασμό 
26.5. Ως κοινός (συμπλεκτικός) λογαριασμός νοείται ο λογαριασμός για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται η σύμπραξη όλων των προσώπων / 

δικαιούχων - μελών, προκειμένου να γίνει ανάληψη μέρους ή του συνόλου του υπολοίπου του λογαριασμού. 
26.6. Η κατάθεση κατά τα λοιπά διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν.Δ. 118/1973 το οποίο ορίζει τις υποχρεώσεις των προσώπων - 

μελών στο όνομα των οποίων ανοίγεται ο λογαριασμός. 
27. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ,ΤΕΚΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν 4370/2016 

27.1. Οι καταθέσεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου καλύπτονται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΤΕΚΕ, 
Αμερικής 6. Αθήνα, Τ.Κ 10671, τηλ: 30 210 3639933, 30 210 3635433, Fax 30 210 3635582, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hdigf.gr) με 
όριο κάλυψης 100.000 ευρώ ανά καταθέτη. Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται μεγαλύτερο όριο 
κάλυψης. 

27.2. Αν έχετε περισσότερες καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε 

mailto:info@hdigf.gr
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κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο 
ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της ΕΕ. Σε περίπτωση 
κοινών λογαριασμών, το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη. 

27.3. Η προθεσμία για την έναρξη καταβολής αποζημίωσης από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος είναι 7 εργάσιμες ημέρες 
νόμισμα της αποζημίωσης: καθορίζεται το Ευρώ  

27.4. Αποζημίωση: Το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοση 
της προβλεπόμενης στο νόμο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταθέσεων η εν λόγω 
προθεσμία μπορεί να επεκτείνεται κατ’ ανώτερο όριο έως τρείς (3) μήνες. Το δικαίωμα του καταθέτη για αποζημίωση παραγράφεται με την 
παρέλευση πέντε (5) ετών από τις ανωτέρω προθεσμίες. Για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών 
καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος κατά του καταθέτη, εφόσον αυτές είχαν 
καταστεί απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος. 

27.5. Οι εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων αναφέρονται στο Διαδικτυακό τόπο www.teke.gr του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και 
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου θα σας ενημερώσει, εφόσον το ζητήσετε, εάν καλύπτονται ή όχι ορισμένες 
κατηγορίες καταθέσεων. Εφόσον καλύπτονται οι καταθέσεις η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου το επιβεβαιώνει στο αντίγραφο κίνησης 
λογαριασμού. Για περισσότερες πληροφορίες www.teke.gr  

VI. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
28. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

28.1. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες που προβλέπονται από το Καταστατικό της, τη σχετική άδεια που έχει λάβει 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση 153/2.7.2003 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων) και τις εν γένει διατάξεις της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

28.2. Για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την Τράπεζα στον Πελάτη καταρτίζεται υποχρεωτικώς μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη 
σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (η «Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»), για τη ρύθμιση των μεταξύ τους 
συναλλακτικών σχέσεων με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Οι όροι της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών, τους οποίους συμπληρώνουν, αποτελώντας με αυτούς ένα 
ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο, που διέπει συνολικά τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την Τράπεζα, κατά την παροχή σε αυτόν 
επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικοί όροι που τυχόν συμφωνηθούν λόγω παροχής προς τον Πελάτη επί μέρους επενδυτικών υπηρεσιών, 
κύριων ή παρεπόμενων, όπως λήψη και διαβίβαση εντολών για κατάρτιση συναλλαγών σε οργανωμένες αγορές, αποδοχή και εκτέλεση 
εντολών σε οργανωμένες αγορές και, κυρίως, χρηματιστηριακή παραγγελία στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή στην αγορά παραγώγων του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, φύλαξη τίτλων κ.λπ., επίσης αποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο με τους παρόντες Γενικούς Όρους 
Συναλλαγών. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ, αφενός των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών και αφετέρου των όρων της Σύμβασης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή των ειδικών όρων επιμέρους συμβάσεων, υπερισχύουν οι τελευταίοι. 

28.3. Προς εξυπηρέτηση των συναλλακτικών σχέσεων του Πελάτη που απορρέουν από τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τυχόν 
ειδικών συμβάσεων που διέπουν επιμέρους επενδυτικές υπηρεσίες, κύριες ή παρεπόμενες θα ανοίγεται και θα τηρείται από την Τράπεζα, 
επ’ ονόματι του Πελάτη, χρηματικός λογαριασμός, όπου θα καταχωρούνται οι πηγάζουσες εκατέρωθεν μεταξύ της Τράπεζας και του 
Πελάτη χρηματικές απαιτήσεις (ο «Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός»). Ο Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός διέπεται από τους 
παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών και συμπληρωματικώς από τους όρους της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι οποίοι 
αποτελούν με τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των παρόντων 
Γενικών Όρων Συναλλαγών, ως προς την λειτουργία του Χρηματικού Επενδυτικού Λογαριασμού και των όρων της Σύμβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, υπερισχύουν οι τελευταίοι. 

VII. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
29. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

29.1. Ο Πελάτης, συναλλασσόμενος καθ' οιονδήποτε τρόπο για πρώτη φορά με την Τράπεζα, υπογράφει αντίγραφο των παρόντων Γενικών Όρων 
Συναλλαγών, δηλώνει δε, ότι έλαβε γνώση αυτών και ότι λαμβάνει αντίγραφο αυτών και αποδέχεται ότι η Τράπεζα μπορεί να τροποποιεί ή 
αναθεωρεί τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών, οι δε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις δεσμεύουν τον Πελάτη αφότου του 
γνωστοποιηθούν. 

29.2. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη. Αν ο Πελάτης 
δεν αντιταχθεί εγγράφως στην ανωτέρω τροποποίηση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των τροποποιήσεων σε αυτόν, 
θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτή. Η Τράπεζα μπορεί να συμπληρώνει τους παρόντες Γενικούς Όρους 
Συναλλαγών με παραρτήματα που αναφέρονται σε ειδικές τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές. Τα παραρτήματα αυτά αποτελούν ένα 
ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών εφόσον αφού κοινοποιηθούν στον Πελάτη, ο τελευταίος δεν εκφράσει 
αντιρρήσεις εντός τριάντα (3Ο) ημερών εγγράφως προς την Τράπεζα. Οποιαδήποτε συναλλαγή του Πελάτη με την Τράπεζα μετά την 
ανωτέρω ενημέρωση συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων καθώς και των Παραρτημάτων αυτών. 

29.3. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών είναι συνεχείς και η εφαρμογή τους δεν περιορίζεται σε μία μόνο συναλλακτική σχέση ή 
δανειοδοτική διευκόλυνση του Πελάτη, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις σχέσεις Τραπέζης-Πελάτη, παρούσες ή μέλλουσες. 

29.4. Οι συναλλαγές της Τράπεζας με τον Πελάτη γενικά και ειδικά όλες οι μεταξύ τους συναλλαγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα (ως τέτοιες 
νοούνται όχι μόνο όσες καταρτίζονται ευθέως σε ξένο νόμισμα αλλά και εκείνες που με οποιοδήποτε τρόπο συνάπτονται προς ξένο 
νόμισμα ή προς τιμές ξένων νομισμάτων) διέπονται από τους γενικούς όρους και κανόνες που επιβάλλονται κάθε φορά στις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα, από τις διατάξεις των ελληνικών νόμων, κανονισμών, υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, ή αρμόδιων Επιτροπών που ήδη λειτουργών ή τυχόν θα συσταθούν στο μέλλον ή διαταγών κάθε αρμόδιας αρχής. Εφόσον με 
τέτοιες διατάξεις καθιερώνονται κανόνες αναγκαστικού δικαίου, οι κανόνες αυτοί επικρατούν τυχόν αντιθέτων κανόνων που περιέχονται 
στις συμφωνίες μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη ή τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών, οι δε συναλλαγές αυτές 
προσαρμόζονται προς τους κανόνες αυτούς. Η αντίθεση ειδικά συμφωνημένων όρων, ή των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών προς 
κανόνες αναγκαστικούς δικαίου σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελούν λόγο τερματισμού της συναλλακτικής σχέσης τόσο για την Τράπεζα 
όσο και για τον Πελάτη. Αξιώσεις αποζημίωσης από αιτία σχετική με τις αρχές που καθιερώνονται με τον παρόντα όρο αποκλείονται 
αμοιβαίως. Ειδικότερα, η Τράπεζα δεν έχει ευθύνη εάν αποδεχθεί εντολή εκτέλεσης τραπεζικής εργασίας με όρους που αντιτίθενται στις 
κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, οι οποίες θεσπίστηκαν μεταγενέστερα και που καταλαμβάνουν την 
συναλλακτική σχέση που αφορά η εντολή. 

http://www.teke.gr/
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29.5. Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών, λόγω μεταβολής της νομοθεσίας ή της 
νομολογίας, δεν επηρεάζει την ισχύ και το κύρος των υπολοίπων ή της συμβατικής σχέσης της Τράπεζας με τον Πελάτη. 

30. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
30.1. Για οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών, καθώς και από 

οποιαδήποτε σχέση της Τραπέζης με τον Πελάτη, συμφωνείται ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων. Η 
αποκλειστική αυτή δικαιοδοσία ενεργεί μόνο υπέρ της Τράπεζας, η οποία δικαιούται να προσφύγει σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο 
Δικαστήριο. 

30.2. Ο Πελάτης δηλώνει ότι διορίζει και καθιστά αντίκλητό του τ   κ.      . Στον αντίκλητο αυτόν μπορεί να κοινοποιείται κάθε σχετικό με την 
σχέση του Πελάτη με την Τράπεζα έγγραφο που απευθύνεται στον Πελάτη και αφορά τις νόμιμες σχέσεις από αυτήν ή συνεπεία ή εξ αιτίας 
αυτής, καθώς και κάθε εισαγωγικό της δίκης ή της αναγκαστικής εκτέλεσης δικόγραφο, ακόμη και όταν πρόκειται για ενέργεια η οποία 
μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από τον Πελάτη. 

31. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
31.1. Ο Πελάτης αποδέχεται τη χρήση των στοιχείων προσωπικών δεδομένων του από την Τράπεζα για το σκοπό συμμόρφωσης της Τράπεζας με 

έννομη υποχρέωσή της ή στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης με τον Πελάτη για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτού. 
31.2. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων ή για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων η 

οποία της επιβάλλεται δυνάμει ειδικής διάταξης νόμου, δικαστικής απόφασης ή πράξης διοικητικής αρχής. 
31.3. Ο Πελάτης δηλώνει ότι ενημερώθηκε από την Τράπεζα με ειδικό έντυπο για την εκ μέρους της Τράπεζας συλλογή, τήρηση σε αρχείο και 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 (GDPR) και του Ν. 4624/2019, τα 
οποία ο ίδιος δηλώνει με την υπογραφή των παρόντων ΓΟΣ, για τους σκοπούς εκτέλεσης των παρόντων. 

31.4. Επιπλέον ο Πελάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Τράπεζα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του με σκοπό την ενημέρωσή του για προϊόντα 
ή υπηρεσίες της Τράπεζάς και του Ομίλου της. 

31.5. Επίσης ο Πελάτης δηλώνει ότι ενημερώθηκε ότι, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς του, σύμφωνα με τα άρθρο 15,16,17 και 21 του 
Γενικού Κανονισμού έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τον 
αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και ότι σχετικό αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς 
την Τράπεζα. 

31.6. Τέλος ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως την Τράπεζα για τυχόν μεταβολή των προσωπικών δεδομένων του. 

VIII. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 
32. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2,15125 στο Μαρούσι( τηλ. 2103676700) τηρεί τα ακόλουθα 

αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, για τα οποία γίνεται μεγαλύτερη ανάλυση και ενημέρωση δια του τύπου και στην 
ιστοσελίδα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (www.Tiresias.gr ) 

32.1. ΑΡΧΕΙΟ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για αθέτηση συγκεκριμένων οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν 
αναληφθεί, όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής κ.λπ. Σκοπός του αρχείου είναι 
η παροχή στους αποδέκτες των δεδομένων επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της φερεγγυότητας των πελατών του. Πηγή των 
δεδομένων είναι τα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και η Τράπεζα της 
Ελλάδος. 
Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων στο αρχείο είναι από 2 έως 15 έτη ανάλογα με τη βαρύτητα της πληροφορίας και υπό τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 40 ν.3259/2004 όπως ισχύει και τον κανονισμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε 

32.2. ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΩΝ –ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για εμπράγματα βάρη επί ακινήτων. Σκοπός του αρχείου είναι η 
αξιολόγηση των εμπράγματων βαρών από τους αποδέκτες των δεδομένων. Πηγή των δεδομένων είναι τα Υποθηκοφυλακεία και τα 
Κτηματολογικά Γραφεία. Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο διατηρούνται οι αντίστοιχες εγγραφές στις ανωτέρω πηγές. 

32.3. ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ: Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια, πιστώσεις, 
ενέγγυες πιστώσεις και εγγυήσεις κάθε μορφής προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Σκοπός του αρχείου 
είναι η παροχή στους αποδέκτες επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους. Πηγή 
των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. 
Ο χρόνος τήρησης των καταχαρούμενων δεδομένων είναι πέντε (5) έτη από την τελευταία μηνιαία ενημέρωση αυτών από τα ιδρύματα που 
τα διαβιβάζουν. 

33. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Με βάση τα δεδομένα των προαναφερθέντων Αρχείων η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., έχει αναπτύξει, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, το ως άνω Σύστημα, το οποίο βάσει συγκεκριμένων στατιστικών μοντέλων ανάλυσης της παρελθούσης συναλλακτικής 
συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων υπολογίζει και παρέχει στους αποδέκτες βαθμολόγηση (score), που αντιστοιχεί σε 
συγκεκριμένη πιθανότητα αθέτησης οικονομική υποχρέωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών. Σκοπός του συστήματος 
αυτού είναι η ακριβέστερη εκτίμηση των πιστωτικών κινδύνων και συνεπώς η μείωση των επισφαλειών. 
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεως του το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης που τον αφορά, καθώς και τις 
κυριότερες αιτίες διαμόρφωσης της 

34. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
Πρόσβαση στα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων και το Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς έχουν μόνο 
αδειοδοτημένα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως και συγκεκριμένοι φορείς του Δημοσίου. 

35. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει σύμφωνα με το Ν. 2472/1977 δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω αρχεία και δικαίωμα αντίρρησης, που 
ασκούνται με αίτηση που υποβάλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Το δικαίωμα αντίρρησης στην περίπτωση Αθέτησης Υποχρεώσεων και 
Υποθηκών-Προσημειώσεων αφορά στην τυχόν διόρθωση των δεδομένων που είναι καταχωρημένα σε αυτή ή την μη μετάδοση τους στους 
αποδέκτες. 
Στην περίπτωση του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων το δικαίωμα αντίρρησης αφορά στην μη πρόσβαση των αποδεκτών στα δεδομένα 
που είναι καταχωρημένα σε αυτό, η δε σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στην Τράπεζα η οποία τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

36. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 
Για την πρόσβαση στα δεδομένα Αρχείων Υποχρεώσεων και Υποθηκών-Προσημειώσεων δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου 
των δεδομένων (απόφαση Αρχής 109/1999 και 24/2004). 

http://www.tiresias.gr/
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Έχοντας κατά τα ανωτέρω ενημερωθεί, συναινώ ανεπιφύλακτα:  
 Στην πρόσβαση της Τράπεζας στα δεδομένα μου που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων  
 Στην πρόσβαση της Τράπεζας στο Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής μου Συμπεριφοράς  

 ή 
 Δε συναινώ στην πρόσβαση της Τράπεζας στα δεδομένα μου που είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων 
 Δε συναινώ στην πρόσβαση της τράπεζας στο Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής μου Συμπεριφοράς. 

Ανάκληση της ως άνω συγκατάθεσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με έγγραφο που αποβάλλεται στην Τράπεζα και ισχύει για το μέλλον 
Η ανωτέρω συγκατάθεση ισχύει για κάθε εφεξής συναλλακτική σχέση με την Τράπεζα και μέχρι την καθ΄ οιοδήποτε τρόπο λήξη αυτής η την 
ανάκλησή της. 

37. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Αποχή της Τραπέζης από την άσκηση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το νόμο, τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών, ή 
άλλες συμφωνίες ή/και ανοχή της Τραπέζης σε τυχόν παρατυπίες του Πελάτη μια ή περισσότερες φορές, συνεχόμενες ή όχι, δεν αποτελούν 
παραίτηση της Τραπέζης από το δικαίωμα της να ασκήσει σε κάθε στιγμή όλες τις ανωτέρω εξουσίες της ή/και να ζητήσει από τον Πελάτη 
την πιστή και τυπική τήρηση των υποχρεώσεων του. 

Το παρόν υπεγράφη σε δύο (2) αντίτυπα και έλαβε κάθε μέρος από ένα. Ο πελάτης με την υπογραφή του παρόντος δηλώνει και βεβαιώνει 
ότι έλαβε αντίγραφο αυτού. 

Πόλη/Ημερομηνία:     ,       

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. 
Κατάστημα: - 

 
 
 

_______________________ ________________________ 
(Υπογραφές – ονοματεπώνυμα) 

O ΠΕΛΑΤΗΣ 
 
 
 
 

________________________________________ 
(Υπογραφής – ονοματεπώνυμο) 
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