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Όροι και Προϋποθέσεις 

για την παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών 
 

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αφορούν στην εκτέλεση πράξεων πληρωμής από και προς 

λογαριασμούς πληρωμής πελατών είτε οι οδηγίες για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής δίνονται ή 

διαβιβάζονται στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών απευθείας είτε μέσω του Δικαιούχου 

οποιουδήποτε εμβάσματος, μεταφοράς ή πληρωμής. 

 

1. Ορισμοί: 

 

Στο παρόν έγγραφο, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το κείμενο: 

 

“Εφαρμοστέο Δίκαιο” σημαίνει όλους του νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που ισχύουν στην παρούσα 

Συμφωνία περιλαμβανομένου του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, σε οποιαδήποτε από τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη σε αυτή ή σε οποιανδήποτε δραστηριότητα οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα 

Μέρη ως τροποποιείται και βρίσκεται σε ισχύ από καιρό σε καιρό, και τους κανόνες, κανονισμούς, οδηγίες, 

διατάγματα, απαιτήσεις ή άδειες που εκδίδονται δυνάμει αυτού, περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, 

οποιωνδήποτε δικαστικών αποφάσεων, αποφάσεων, κανόνων, κανονισμών, οδηγιών, διαταγμάτων, 

απαιτήσεων και αδειών οποιουδήποτε δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής.  

 

“Εργάσιμη Ημέρα” σημαίνει κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για τη διεξαγωγή 

συνήθων τραπεζικών εργασιών τόσο στην Κύπρο όσο και στη χώρα και πόλη του εξωτερικού με την οποία 

δυνατόν να σχετίζεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη τραπεζική συναλλαγή. 

 

“Ιστότοπος της Εταιρείας” σημαίνει τον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας για πράξεις πληρωμής, 

www.tfimarkets.com, και περιλαμβάνει όλους τους υποτομείς (sub-domain) ή μικρο-ιστότοπους (micro-site) 

αυτού. Η Εταιρεία δύναται να λειτουργεί άλλους ιστότοπους για σκοπούς μάρκετινγκ και επικοινωνίας. 

 

“Εταιρεία” σημαίνει την TFI Markets Ltd. 

 

“Καταναλωτής” σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο, σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, ενεργεί για 

σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του ιδιότητα.  
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“Πελάτης” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο (περιλαμβανομένων εκτελεστών, διαχειριστών στοιχείων 

ενεργητικού και κληρονόμων ή διαδόχων ή εκδοχέων, παραληπτών και εκκαθαριστών, θεματοφυλάκων και 

καταπιστευματοδόχων) που διατηρεί Λογαριασμό Πληρωμής στην Εταιρεία και χρησιμοποιεί την Εταιρεία ως 

Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για πράξεις πληρωμής, είτε ως Πληρωτής είτε ως Δικαιούχος. Όπου η 

έκφραση “Πελάτης” περιλαμβάνει πέραν του ενός προσώπου, θα ερμηνεύεται ότι σημαίνει όλους ή οποιοδήποτε 

από αυτούς και η υποχρέωσή τους θα είναι από κοινού και κεχωρισμένη. Αναφορές σε οποιοδήποτε γένος θα 

περιλαμβάνουν όλα τα γένη. 

 

“Κλείσιμο Θέσης” σημαίνει τον τερματισμό, την ακύρωση ή την αντιστροφή μιας συναλλαγής ή μιας 

συναλλαγής σε εκκρεμότητα. 

 

“Ποσοστιαίο (%) επίπεδο περιθωρίου κλεισίματος θέσης” σημαίνει το ποσοστιαίο επίπεδο περιθωρίου 

κάτω από το οποίο η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ανοιχτές θέσεις. 

 

“Σταθερό Μέσο” σημαίνει κάθε μέσο το οποίο: 

 

α. επιτρέπει στον πελάτη να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν τον 

πελάτη, ώστε να συνεχίζει να έχει πρόσβαση σε αυτές μελλοντικά για χρονικό διάστημα επαρκές 

για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και 

 

β. επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών. 

 

“Πίνακας Τελών και Χρεώσεων” σημαίνει τον κατάλογο των τελών ή/και χρεώσεων ή/και προμηθειών 

ή/και εξόδων που ισχύουν κατά τον χρόνο εκτέλεσης μιας πράξης πληρωμής ή/και οποιασδήποτε άλλης 

συναλλαγής με την Εταιρεία, και τον οποίο θα παρέχει η Εταιρεία στον Πελάτη με σταθερό μέσο και θα 

διατίθεται επίσης στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο της Εταιρείας.   

 

“Συμβάν Ανωτέρας Βίας” σημαίνει οποιεσδήποτε αφύσικες και απρόβλεπτες περιστάσεις πέραν από τον 

Έλεγχο της Εταιρείας, οι συνέπειες των οποίων θα ήταν αναπόφευκτες παρόλες τις προσπάθειες για το 

αντίθετο, συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού, θεομηνίας ή δημόσιου εχθρού, πολέμου, εμφύλιου 

πολέμου, τρομοκρατίας, εξεγέρσεων ή ταραχών, εκρήξεων, σεισμών, φυσικών καταστροφών ή σοβαρών 

ατυχημάτων, επιδημιών ή περιορισμών καραντίνας, κλεισίματος των σχετικών αγορών, γενικής 

αφερεγγυότητας εκδοτών, εργατικών διαφορών, κήρυξης έκτακτης ανάγκης, καθυστέρησης στη μεταφορά 

ή/και σε τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία ή/και βλάβης στην ηλεκτρική τροφοδοσία, αστοχίας ή δυσλειτουργίας 

οποιασδήποτε τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή συστήματος ή υπηρεσίας ή συστημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, οποιασδήποτε αλλαγής σε οποιοδήποτε Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

 

“Προθεσμιακά Συμβόλαια Συναλλάγματος” (‘ΠΣΣ’) περιλαμβάνουν τα Σταθερά Προθεσμιακά Συμβόλαια 

Συναλλάγματος (Fixed Foreign Exchange Forward Contracts) και τα Προθεσμιακά Συμβόλαια 
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Συναλλάγματος Ευέλικτης Παράδοσης (Flexible Foreign Exchange Forward Contracts). Τα ΠΣΣ είναι 

χρηματοοικονομικά μέσα που υπόκεινται σε εποπτεία σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II), ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ των περιπτώσεων όπου ισχύει η Εξαίρεση με 

Βάση το Σκοπό Πληρωμής. 

 

“Σταθερό Προθεσμιακό Συμβόλαιο Συναλλάγματος” (Fixed Foreign Exchange Forward Contracts) είναι 

μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη όπου συμφωνούν να προβούν σε 

ανταλλαγή (να πληρώσουν ή να λάβουν) συγκεκριμένων νομισμάτων σε συμφωνημένη συναλλαγματική 

ισοτιμία σε συμφωνημένο χρόνο στο μέλλον (ημερομηνία λήξης), τηρουμένων των παρόντων Όρων και 

Προϋποθέσεων. 

 

“Προθεσμιακό Συμβόλαιο Συναλλάγματος Ευέλικτης Παράδοσης” (Flexible Foreign Exchange 

Forward Contracts) είναι μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη όπου συμφωνούν 

να προβούν σε ανταλλαγή (να πληρώσουν ή να λάβουν) συγκεκριμένων νομισμάτων σε συμφωνημένη 

συναλλαγματική ισοτιμία εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία λήξης, 

τηρουμένων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Το συμβόλαιο μπορεί να διακανονιστεί μερικώς ή 

εξολοκλήρου σε διάφορες ημερομηνίες μέχρι τη λήξη, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης ολόκληρο το 

συμφωνηθέν ποσό τύχει διακανονισμού. 

 

“Ζημία” και “Ζημίες” σημαίνει όλους τους φόρους, δασμούς, εισφορές, τέλη (που περιλαμβάνουν, χωρίς 

περιορισμό, 

αμοιβές, τέλη εγγραφής, νομικά έξοδα, λογιστικά έξοδα ή/και άλλα επαγγελματικά τέλη), χρεώσεις, 

αξιώσεις, διαδικασίες, αποφάσεις, έξοδα, δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εξόδων 

έρευνας και δικαστικών διαδικασιών), πρόστιμα, κυρώσεις, πληρωμές διακανονισμού, απώλειες, ζημίες και 

υποχρεώσεις. 

 

“Περιθώριο” σημαίνει το αρχικό ποσό περιθωρίου που καθορίζει η Εταιρεία (κατά την απόλυτη διακριτική 

της ευχέρεια) το οποίο ο Πελάτης πρέπει να παράσχει για το σκοπό της εξασφάλισης ή άλλου είδους 

εγγύησης των υποχρεώσεων του Πελάτη προς την Εταιρεία με βάση τις ανοιχτές θέσεις του Πελάτη. 

Υπολογίζεται ως ακολούθως: Συμψηφίζονται οι θέσεις σε κάθε νόμισμα ξεχωριστά και ακολούθως 

μεταφράζονται σε Δολάρια Αμερικής. Η καθαρή θέση σε κάθε νόμισμα πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο 

ποσοστό περιθωρίου όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα των Όρων και Προϋποθέσεων. 

Ακολούθως, απαιτήσεις περιθωρίου για αγορά και διακράτηση θέσης (long position) και για ανοικτή 

πώληση (short position) προστίθενται ξεχωριστά. Η υψηλότερη απαίτηση μεταξύ των δύο ποσών σε 

απόλυτη τιμή αποτελεί την απαίτηση περιθωρίου του Πελάτη.  

 

“Κλήση Απαίτησης Περιθωρίου” σημαίνει ένα αίτημα από την Εταιρεία προς τον πελάτη για Περιθώριο. 

 

“Ποσοστιαίο (%) επίπεδο απαίτησης περιθωρίου” σημαίνει το ποσοστιαίο επίπεδο περιθωρίου κάτω 

από το οποίο η Εταιρεία θα προβεί σε Κλήση απαίτησης περιθωρίου. 
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“Ποσοστιαίο (%) επίπεδο περιθωρίου” σημαίνει το δείκτη που χαρακτηρίζει το λογαριασμό του πελάτη 

και υπολογίζεται ως Αξία Λογαριασμού/Περιθώριο 

 

“Αξία λογαριασμού” είναι το υπόλοιπο του συγκεκριμένου λογαριασμού εξασφάλισης του Πελάτη 

συν/πλην μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές (unrealized gain/loss)  

 

‘‘Μικροεπιχείρηση’’ σημαίνει επιχείρηση η οποία κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών πληρωμών, πληροί τα κριτήρια της πολύ μικρής επιχείρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

“Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II)” σημαίνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, όπως αυτή τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται από καιρού εις καιρόν. 

 

“Κανονισμός Οργανωτικών Απαιτήσεων” σημαίνει τον Κανονισμό 2017/565 της 25ης Απριλίου 2016 

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων. 

 

“Μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος”  σημαίνει, κατά την έννοια του άρθρου 2(9) του 

Κανονισμού για την υποδομή της ευρωπαϊκής αγοράς (Κανονισμός 648/2012 ‘EMIR’) , επιχείρηση η οποία 

δεν είναι επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, 

ΟΣΕΚΑ, ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων που 

τους διαχειρίζονται διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ). 

 

“Εντολή” σημαίνει ένα αίτημα από τον Πελάτη προς την Εταιρεία για σύναψη μιας συναλλαγής. 

  

‘‘Libor Ημέρας’’ σημαίνει το London Inter Bank Offered Rate, το διατραπεζικό επιτόκιο προσφοράς το 

οποίο εκδίδεται σε καθημερινή βάση από τον Σύνδεσμο Βρετανών Τραπεζιτών, και το οποίο ισχύει για 

καταθέσεις οι οποίες τηρούνται από μία ημέρα μέχρι την επομένη (overnight). 

 

‘’Δικαιούχος’’ σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διατηρεί λογαριασμό πληρωμής και είναι ο 

σκοπούμενος παραλήπτης κεφαλαίων τα οποία ήταν το αντικείμενο πράξης πληρωμής στον εν λόγω 

λογαριασμό πληρωμής. 

 

‘Πληρωτής’ σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διατηρεί λογαριασμό πληρωμής και επιτρέπει τη 

διεκπεραίωση εντολής πληρωμής από τον εν λόγω λογαριασμό ή, όπου δεν υπάρχει λογαριασμός 

πληρωμής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωμής. 

 

“Λογαριασμός Πληρωμής” σημαίνει λογαριασμό που τηρείται με την Εταιρεία στο όνομα ενός ή 
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περισσοτέρων Πελατών και που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωμής. 

 

‘Μέσο Πληρωμής’ σημαίνει οποιοδήποτε εξατομικευμένο μηχανισμό ή μηχανισμούς ή/και σειρά 

διαδικασιών μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και 

χρησιμοποιείται για την έναρξη μιας εντολής πληρωμής. 

 

‘’Εντολή Πληρωμής’’ σημαίνει οποιανδήποτε οδηγία από πληρωτή ή δικαιούχο προς την Εταιρεία με την 

οποία ζητείται η εκτέλεση Πράξης Πληρωμής. 

 

“Εξαίρεση με Βάση το Σκοπό Πληρωμής” σημαίνει, κατά το Άρθρο 10 του Κανονισμού Οργανωτικών 

Απαιτήσεων (όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρού εις καιρόν), ένα ΠΣΣ το οποίο αποτελεί 

τρόπο πληρωμής που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

(i) έχει συναφθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η πληρωμή προσδιορίσιμων αγαθών, υπηρεσιών 

ή άμεσων επενδύσεων 

(ii) πρέπει να εκκαθαριστεί με φυσική παράδοση (μη-φυσική παράδοση είναι επιτρεπτή λόγω 

αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης) 

(iii) τουλάχιστον ένας από τους αντισυμβαλλόμενους είναι Μη χρηματοοικονομικός 

αντισυμβαλλόμενος 

(iv) δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε τόπο διαπραγμάτευσης. 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα της Εξαίρεσης με Βάση το Σκοπό Πληρωμής παρέχονται στον παρακάτω 

σύνδεσμο: https://www.tfimarkets.com/payment-purpose-examples. Τα παραδείγματα δύνανται να 

επικαιροποιούνται από καιρού εις καιρό. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη  δική του αξιολόγηση και τα 

παραδείγματα που παρέχονται δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως συμβουλή ή άποψη της Εταιρείας, η οποία 

δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για τις πράξεις ή αποφάσεις του Πελάτη. 

 

“Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών” έχει την έννοια που δίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Περί 

Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο. 

 

‘’Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο’’ σημαίνει τον Περί Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 

Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμο του 2018 (Νόμος 31(Ι)/2018) και τις σχετικές οδηγίες, ως 

δύναται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό. 

“Υπηρεσίες Πληρωμών” σημαίνει τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Εταιρεία ως κατονομάζονται 

στον όρο 3 κατωτέρω. 

 

‘‘Συναλλαγματική Ισοτιμία Αναφοράς’’ σημαίνει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον υπολογισμό κάθε ανταλλαγής νομισμάτων και η οποία καθίσταται διαθέσιμη από την Εταιρεία 

ή προέρχεται από πηγή η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό. 
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“Βάση Καθορισμού της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Αναφοράς’’ σημαίνει τη βάση που διαμορφώνεται 

από τις τιμές συναλλάγματος των συνεργαζομένων με την Εταιρεία ημεδαπών ή/και αλλοδαπών 

πιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν σε ζωντανό χρόνο συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες δύναται να 

μεταβάλλονται διαρκώς· οπότε και η Εταιρεία επιλέγει την καλύτερη εκ των ανωτέρω διαθεσίμων 

συναλλαγματική ισοτιμία για τον Πελάτη. 

 

“Κόστος/Έσοδο μετακύλησης”  σημαίνει το κόστος/έσοδο το οποίο η Εταιρεία μπορεί να 

χρεώνει/πιστώνει τον Πελάτη για να επισπεύσει την ημερομηνία παράδοσης (προ-παράδοση) ή να 

επεκτείνει την ημερομηνία παράδοσης ολόκληρου ή μέρους ενός Σταθερού Προθεσμιακού Συμβολαίου 

Συναλλάγματος ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής κάτω από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε 

ημερομηνία η οποία βρίσκεται ενωρίτερα ή αργότερα της προσυμφωνηθείσας ημερομηνίας λήξης (maturity 

date). Το κόστος/έσοδο μετακύλησης δεν  εφαρμόζεται στην περίπτωση προ-παράδοσης Προθεσμιακού 

Συμβολαίου Συναλλάγματος Ευέλικτης Παράδοσης. Το κόστος/έσοδο εξαρτάται από τις τιμές επιτοκίων 

των νομισμάτων που αφορούν την συναλλαγή. Οι Πελάτες μπορούν να δουν και να υπολογίσουν το 

κόστος/έσοδο μετακύλησης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://tfimarkets.com/rollover-fees/?lang=el. 

 

‘‘Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Διαδικτυακών Πληρωμών TFI PAY’’ σημαίνει τους όρους και 

προϋποθέσεις για τη χρήση της Υπηρεσίας Διαδικτυακών Πληρωμών TFI Pay που προσφέρει η Εταιρεία. 

 

‘‘Υπηρεσία Διαδικτυακών Πληρωμών TFI PAY’’ σημαίνει την 24ωρη ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει 

η Εταιρεία προκειμένου να επιτρέπει στους Χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες της Εταιρείας. 

 

“Συναλλαγή” σημαίνει ένα ΠΣΣ ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη 

σύμφωνα ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. 

 

“Τόπος Διαπραγμάτευσης” σημαίνει, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών 

Μέσων, ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή μηχανισμό οργανωμένης 

διαπραγμάτευσης. 

 

‘‘Χρήστης’’ σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί Πρόσβαση Χρήστη στην 

υπηρεσία διαδικτυακών πληρωμών ΤFI PAY και περιλαμβάνει τον Πελάτη, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο 

ή/και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη από καιρό σε καιρό να έχει 

πρόσβαση στην υπηρεσία διαδικτυακών πληρωμών TFI PAY εκ μέρους του. 

 

“Πράξη Πληρωμής” σημαίνει πράξη, η έναρξη της οποίας διενεργείται από τον Πληρωτή ή εκ μέρους του 

ή από το Δικαιούχο για τη διάθεση, μεταφορά ή ανάληψη χρηματικών ποσών, ανεξάρτητα από 

οποιεσδήποτε υποκείμενες υποχρεώσεις μεταξύ του Πληρωτή και του Δικαιούχου. 
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“Μοναδικός Κωδικός Αναγνώρισης” σημαίνει συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών ή συμβόλων, που 

καθορίζονται για τη χρήση των υπηρεσιών πληρωμών από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και που ο 

χρήστης υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να διαβιβάζει για τη σαφή αναγνώριση του άλλου χρήστη 

υπηρεσιών πληρωμών ή/και του λογαριασμού πληρωμής του άλλου χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ή/και 

του λογαριασμού πληρωμής του άλλου χρήστη για μια πράξη πληρωμής. 

 

“ημερομηνία αξίας” σημαίνει τον χρόνο αναφοράς που χρησιμοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 

για τον υπολογισμό των τόκων επί των χρηματικών ποσών που χρεώνονται ή πιστώνονται σε ένα 

λογαριασμό πληρωμής. 

 

2. Σχετικά με την Εταιρεία 

 

Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας TFI Markets Ltd: Λεωφόρος Αθαλάσσας 178, Irene Tower, 2ος Όροφος, 

2025 Λευκωσία, Κύπρος. Συσταθείσα και εγγραφείσα δυνάμει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας με 

Πιστοποιητικό Εγγραφής Αρ. 253524. Tηλ. +357 22 749800, Φαξ +357 22 817 496, 

support@tfimarkets.com (εφεξής η “Εταιρεία”). 

 

Η Εταιρεία κατέχει ή/και χρησιμοποιεί ή/και λειτουργεί τις εμπορικές επωνυμίες “TFI PAY” (Αρ. Εγγραφής 

EE37455) και “TFI HEDGE” (Αρ. Εγγραφής EE37454) ως τις ονομασίες των προϊόντων της που 

περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με πληρωμές. 

 

Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Λεωφ. Κέννεντυ 80, 1076 

Λευκωσία/ Τ.Κ. 25529, 1395 Λευκωσία, Τηλ. +357 22 714100 Φαξ. +357 22 714959, ηλεκτρονικό μητρώο 

αδειοδοτημένων οντοτήτων στην ιστοσελίδα www.centralbank.gov.cy, Αρ. Άδειας 115.1.2.13 και ΚΕΠΕΥ 

Αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία, Τηλ. +357 22 

506 600 Φαξ. +357 22 506 700, Μητρώο αδειοδοτημένων οντοτήτων στην ιστοσελίδα www.cysec.gov.cy, 

Αρ. Άδειας 117/10. 

 

3. Στοιχεία των Υπηρεσιών Πληρωμών που θα παρέχονται: 

Η Εταιρεία έχει άδεια να παρέχει τις πιο κάτω Υπηρεσίες Πληρωμών: 

 

• Υπηρεσίες που επιτρέπουν την τοποθέτηση μετρητών σε Λογαριασμό Πληρωμής καθώς και 

όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός Λογαριασμού Πληρωμής 

 

• Υπηρεσίες που επιτρέπουν την ανάληψη μετρητών από Λογαριασμό Πληρωμής καθώς και όλες 

τις λειτουργίες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός Λογαριασμού Πληρωμής 

 

• Εκτέλεση Μεταφορών Πίστωσης, περιλαμβανομένων πάγιων εντολών και μεταφορών 

κεφαλαίων σε Λογαριασμό Πληρωμής με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή άλλο 
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πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 

 

• Εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, περιλαμβανομένων πάγιων εντολών και μεταφορών κεφαλαίων 

σε Λογαριασμό Πληρωμής με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή άλλο πάροχο 

υπηρεσιών πληρωμών, όπου τα κεφάλαια καλύπτονται από πιστωτικό όριο για το χρήστη 

υπηρεσιών πληρωμών (Καλύπτεται από χωριστή συμφωνία) 

 

Κατά την παροχή των πιο πάνω Υπηρεσιών Πληρωμών, η Εταιρεία δύναται επίσης να παρέχει και τις 

ακόλουθες λειτουργικές και στενά συνδεόμενες παρεπόμενες υπηρεσίες: 

 

• Διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής 

• Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος 

• Υπηρεσίες Φύλαξης 

• Αποθήκευση και Επεξεργασία Δεδομένων 

 

4. ΠΣΣ όπου εφαρμόζεται η εξαίρεση με βάση το σκοπό πληρωμής 

 

Η εταιρεία δύναται να συμφωνήσει να συνάψει ένα ΠΣΣ με τον Πελάτη όπου εφαρμόζεται η εξαίρεση με 

βάση το σκοπό πληρωμής, σύμφωνα με τις παραγράφους 28 και 29. 

 

5. Καθορισμός Στοιχείων ή του Μοναδικού Κωδικού Αναγνώρισης που απαιτούνται για την δέουσα 

εκτέλεση μιας πληρωμής: 

 

Οι πράξεις πληρωμής θα εκτελούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρεία τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

• Πλήρες όνομα και διεύθυνση 

 

• Το όνομα, διεύθυνση και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού 

Λογαριασμού (IBAN) του Δικαιούχου 

 

• Τα ορθά στοιχεία της τράπεζας του Δικαιούχου περιλαμβανομένων του Κωδικού Ταυτοποίησης 

Τράπεζας SWIFT (BIC) ή του ονόματος της τράπεζας και της πλήρους διεύθυνσης του 

καταστήματος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός 

 

• Στοιχεία αναφορικά με το σκοπό της πράξης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

αποδείξεις, π.χ. τιμολόγιο, συμφωνία ή άλλο έγγραφο ή έγγραφα για οποιαδήποτε πληρωμή ή 

πληρωμές, ώστε να επιβεβαιώσει τον σκοπό της πληρωμής. 
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Όπου ο Πελάτης είναι ο Δικαιούχος μιας εισερχόμενης Μεταφοράς Πίστωσης, θα πρέπει να παρέχει στον 

Πληρωτή ορθό κωδικό ταυτοποίησης τράπεζας (BIC), Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) ή 

αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας καθώς και τον δικό του κωδικό Πελάτη για να περιληφθεί 

στην εντολή πληρωμής ώστε η Εταιρεία να λάβει τα κεφάλαια. Ο κωδικός πελάτη θα θεωρείται ότι είναι ο 

Μοναδικός Κωδικός Αναγνώρισης και η Εταιρεία θα πιστώνει τα κεφάλαια στο λογαριασμού του Πελάτη 

στη βάση αυτού. 

 

Στην περίπτωση Πάγιων Εντολών, ο Πελάτης θα παρέχει στην Εταιρεία το όνομα και τη διεύθυνση του 

Δικαιούχου, τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού ή το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), 

τον κωδικό ταυτοποίησης τράπεζας (BIC)  του Δικαιούχου ή το όνομα και την πλήρη διεύθυνση της 

τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός, την ημερομηνία κατά την οποία η εντολή θα τεθεί σε ισχύ, τη 

συχνότητα της εκτέλεσης της εντολής, τη λήξη (διάρκεια ισχύος) της εντολής, το λογαριασμό που θα 

χρεώνεται όταν εκτελείται η εντολή και το ποσό. 

 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρεία λανθασμένες πληροφορίες, η Πράξη Πληρωμής 

δυνατόν να καθυστερήσει ή να μην εκτελεστεί. Η Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά την οποία 

δυνατόν να υποστεί ο Πελάτης ή κάποιος τρίτος εξαιτίας των λανθασμένων πληροφοριών που δόθηκαν. Η 

Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρεία λανθασμένες 

πληροφορίες και τα χρήματα μεταφερθούν σε λανθασμένο λογαριασμό. 

 

6. Οδηγίες και Εξουσιοδότηση και Ανάκληση Εξουσιοδότησης 

 

Ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρεία την εξουσιοδότησή του για την εκτέλεση μιας εντολής πληρωμής 

δίνοντας τις οδηγίες του γραπτώς, είτε με πρωτότυπα έγγραφα ή/και με φαξ ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ή/και ηλεκτρονικά, με την υπογραφή του Πελάτη ή του εξουσιοδοτημένου του αντιπροσώπου, που θα 

πρέπει να είναι σύμφωνη με το δείγμα υπογραφής που δόθηκε στην Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο 

αναγνώρισης της αυθεντικότητας της πληρωμής που η Εταιρεία δύναται να ορίζει από καιρό σε καιρό. Η 

Εταιρεία θα εκτελεί την Πράξη Πληρωμής μόνο αφού λάβει την συγκατάθεση/οδηγίες του Πελάτη για την 

εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής και αφού επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των Οδηγιών Πληρωμής, 

νοουμένου ότι ο Πελάτης διαθέτει επαρκή κεφάλαια στο Λογαριασμό Πληρωμής του.  

 

Όπου συμφωνείται ότι μια οδηγία για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής μπορεί να παρέχεται με φαξ 

ή/και ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο, θα υπογραφεί συγκεκριμένη συμφωνία για το σκοπό αυτό. Οι οδηγίες του 

Πελάτη για την εκτέλεση μιας Πράξης Πληρωμής δεν δύνανται να ανακληθούν εφόσον ληφθούν από την 

Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των 

κατωτέρω προβλεπoμένων. 

 

Όπου ο Πελάτης δίνει εντολή για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής μια συγκεκριμένη ημέρα στο μέλλον 

ή την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης έχει θέσει κεφάλαια στη διάθεση της Εταιρείας, ο Πελάτης μπορεί να 

ανακαλέσει τις οδηγίες μέχρι τον χρόνο λήψης/εκτέλεσης των ημερήσιων συναλλαγών (cut-off time) της 
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Εργάσιμης Ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας αξίας. 

 

Μετά τη λήξη των πιο πάνω ορίων, οι οδηγίες δύνανται να ανακληθούν εάν αυτό συμφωνηθεί μεταξύ της 

Εταιρείας και του Πελάτη, νοουμένου ότι σε περιπτώσεις όπου η εντολή πληρωμής προς την Εταιρεία 

κινείται από το Δικαιούχο ή μέσω αυτού ή σε περίπτωση που η πράξη πληρωμής γίνεται μέσω άμεσης 

χρέωσης σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους πιο κάτω και τηρουμένων των σχετικών προνοιών του 

Νόμου, θα απαιτείται επίσης και η συγκατάθεση του Δικαιούχου.  

 

Όπου υπάρχει πιθανότητα ανάκλησης μιας εντολής, η ανάκληση θα γίνεται γραπτώς και στους ίδιους 

χρόνους λήψης/εκτέλεσης των ημερήσιων συναλλαγών (cut-off times) για τη λήψη μιας εντολής. Εάν η 

ειδοποίηση ανάκλησης ληφθεί μετά τον χρόνο λήψης/εκτέλεσης των ημερήσιων συναλλαγών, θα θεωρείται 

ότι έχει ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μια τιμή για την 

μετατροπή ενός ποσού πριν από την πληρωμή, η συναλλαγή σε ξένο νόμισμα θα είναι αμετάκλητη και ο 

Πελάτης θα είναι υπεύθυνος να πληρώσει τυχόν διαφορά στην τιμή συναλλάγματος σε περίπτωση 

ανάκλησης της εντολής πληρωμής. 

 

Μια εντολή πληρωμής προς την Εταιρεία που κινείται από τον Δικαιούχο ή μέσω αυτού, καθίσταται 

αμετάκλητη για τον Πληρωτή μόλις ο Πληρωτής διαβιβάσει στο Δικαιούχο την εντολή πληρωμής ή την 

εξουσιοδότηση για την πράξη πληρωμής. 

 

Σε περίπτωση που η πράξη πληρωμής πραγματοποιείται μέσω άμεσης χρέωσης, ο Πληρωτής δύναται να 

ανακαλέσει την εντολή το αργότερο μέχρι το τέλος της Εργάσιμης Ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας 

που συμφωνήθηκε για την χρέωση του λογαριασμού πληρωμών του. 

 

7. Χρόνος λήψης μιας εντολής πληρωμής και χρόνοι λήψης/εκτέλεσης των ημερήσιων 

συναλλαγών (cut-off times) 

 

α. Ο χρόνος λήψης της εντολής πληρωμής θα θεωρείται ότι είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η Εταιρεία 

λαμβάνει την εντολή πληρωμής που διαβιβάζεται άμεσα από τον Πληρωτή ή έμμεσα από τον 

Δικαιούχο ή μέσω του Δικαιούχου  νοουμένου ότι ο χρόνος λήψης είναι σε Εργάσιμη Ημέρα για την 

Εταιρεία. 

 

β. Εάν η χρονική στιγμή λήψης δεν είναι σε Εργάσιμη Ημέρα για την Εταιρεία, η εντολή πληρωμής θα 

θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. 

 

γ. Ο Πελάτης δύναται να δικαιούται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, να ζητήσει όπως η 

πληρωμή εκτελεστεί την ίδια ημέρα λήψης της οδηγίας, μόνον εφόσον  η οδηγία έχει ληφθεί πριν 

από το χρόνο λήψης/εκτέλεσης των ημερήσιων συναλλαγών του νομίσματος που θα πληρωθεί.  

 

δ. Στην περίπτωση συμφωνίας για την εκτέλεση μιας συναλλαγής σε συγκεκριμένη ημέρα ή στο τέλος 
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μιας συγκεκριμένης περιόδου ή την ημέρα κατά την οποία ο Πληρωτής θα έχει διαθέσει κεφάλαια 

στην Εταιρεία, ο συμφωνημένος χρόνος θεωρείται ότι είναι ο χρόνος λήψης της εντολής, για τους 

σκοπούς εφαρμογής του όρου 6 (α) πιο πάνω και των σχετικών προνοιών του Εφαρμοστέου 

Δίκαιου. Εάν έχει συμφωνηθεί μια μη εργάσιμη ημέρα για την Εταιρεία, η εντολή πληρωμής θα 

θεωρείται ότι λαμβάνεται την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. 

 

ε. Μια οδηγία δε θα θεωρείται ότι λήφθηκε μέχρις ότου ο λογαριασμός του πελάτη πιστωθεί με τα 

απαραίτητα κεφάλαια, ώστε να καλύψει το ποσό της πράξης πληρωμής ή μέχρις ότου ο πελάτης 

παρέχει στην Εταιρεία οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα έγγραφα. 

 

στ. Ο χρόνος λήψης/εκτέλεσης των ημερήσιων συναλλαγών είναι ο χρόνος κατά τη διάρκεια μιας 

Εργάσιμης Ημέρας για την Εταιρεία μετά τον οποίο οποιεσδήποτε οδηγίες που λαμβάνονται για την 

εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής θα θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. 

Ανάλογα με την Πράξη Πληρωμής που θα εκτελεστεί και το νόμισμα, οι χρόνοι λήψης/εκτέλεσης 

ημερήσιων συναλλαγών δυνατόν να διαφέρουν. Συγκεκριμένα, οι χρόνοι λήψης/εκτέλεσης 

ημερήσιων συναλλαγών για κάθε νόμισμα ή/και τύπο συναλλαγής θα καθίστανται διαθέσιμοι από 

το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας ή/και τον ιστότοπο της Εταιρείας. 

 

8. Χρονικά πλαίσια για την εκτέλεση εντολών πληρωμής 

 

Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος και η Πράξη 

Πληρωμής εκτελείται σε Ευρώ από λογαριασμό σε Ευρώ, το ποσό θα πιστώνεται στο λογαριασμό του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου εντός δύο Εργάσιμων Ημερών από την ημέρα λήψης της 

εντολής πληρωμής, εάν η εντολή ληφθεί γραπτώς σε πρωτότυπη μορφή ή/και με φαξ ή/και με σαρωμένο 

αντίγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή εντός μιας Εργάσιμης Ημέρας από την ημέρα λήψης της 

εντολής εάν η εντολή ληφθεί μέσω ηλεκτρονικής αίτησης ως αυτό δύναται να καθορίζει η Εταιρεία στο 

μέλλον.  

 

Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος και η Πράξη 

Πληρωμής εκτελείται σε Ευρώ με τη χρέωση ενός Λογαριασμού Πληρωμών που τηρείται σε άλλο νόμισμα 

Κράτους Μέλους ή η Πράξη Πληρωμής εκτελείται στο νόμισμα Κράτους Μέλους εκτός του Ευρώ με τη 

χρέωση Λογαριασμού Πληρωμών που τηρείται σε νόμισμα Κράτους Μέλους, ο λογαριασμός του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου θα πιστωθεί εντός 4 εργάσιμων ημερών από το χρόνο λήψης της 

εντολής πληρωμής. 

 

Τα πιο πάνω χρονικά πλαίσια δε θα ισχύουν σε περιπτώσεις όπου η Πράξη Πληρωμής πραγματοποιείται 

σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα Κράτους Μέλους, όπου ο λογαριασμός του 

Δικαιούχου τηρείται σε χώρα εκτός των Κρατών Μελών, σε περίπτωση που τα στοιχεία που παρέχει ο 

Πελάτης είναι λανθασμένα ή σε περίπτωση που ισχύουν οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του Νόμου.   

Όπου η Εταιρεία ενεργεί εκ μέρους του Πελάτη ως Δικαιούχου, εάν η Πράξη Πληρωμής πραγματοποιείται 
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σε Ευρώ ή στο νόμισμα Κράτους Μέλους, ο λογαριασμός του Πελάτη θα πιστωθεί την ημέρα πίστωσης του 

λογαριασμού της Εταιρείας με το ποσό της Πράξης Πληρωμής, νοουμένου ότι η ειδοποίηση για τη λήψη 

των κεφαλαίων και την πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας ληφθεί πριν από το χρόνο 

λήψης/εκτέλεσης των ημερήσιων συναλλαγών που αναφέρεται στον όρο 6 πιο πάνω. 

 

Η Εταιρεία δύναται να αποδέχεται καταθέσεις μετρητών σε ένα από τους λογαριασμούς της Εταιρείας που 

διατηρεί σε τράπεζα/συνεργατικό ίδρυμα. Η ημερομηνία αξίας η οποία θα ισχύει θα είναι η ίδια ημερομηνία 

αξίας ως αυτή εφαρμόζεται από την τράπεζα/συνεργατικό ίδρυμα στο οποίο διατηρεί η Εταιρεία 

λογαριασμό.  

 

Εάν η Πράξη Πληρωμής πραγματοποιείται ή εάν ο λογαριασμός που θα πιστωθεί τηρείται σε νόμισμα 

διαφορετικό από το νόμισμα Κράτους Μέλους, τα πιο πάνω χρονικά πλαίσια δε θα ισχύουν. Επιπρόσθετα, 

τα πιο πάνω χρονικά πλαίσια δε θα ισχύουν στην περίπτωση που δε δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία ως 

περιγράφονται στον όρο 3 πιο πάνω μαζί με την Πράξη Πληρωμής. 

 

Η Εταιρεία δε θα υποχρεούται να εξασφαλίζει την προηγούμενη συγκατάθεση του Δικαιούχου για να 

πιστώσει τον λογαριασμό με το ποσό της Πράξης Πληρωμής.  

 

9. Χρεώσεις, Τόκος και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες  

 

α. Η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα να χρεώνει τον Πελάτη για τη διατήρηση του Λογαριασμού Πληρωμών 

ή/και οποιαδήποτε τέλη, χρεώσεις, προμήθειες για την Εκτέλεση των Πράξεων Πληρωμής 

σύμφωνα με τον Πίνακα Τελών και Χρεώσεων που δίνεται στον Πελάτη κατά το άνοιγμα του 

Λογαριασμού Πληρωμών και είναι επίσης διαθέσιμος στον ιστότοπο της Εταιρείας.  

 

β. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να χρεώνει/πιστώνει τον Πελάτη με Κόστος/Έσοδο μετακύλησης σε 

περίπτωση καθυστέρησης ή αιτήματος του πελάτη να επεκτείνει την ημερομηνία παράδοσης 

οποιασδήποτε συναλλαγής κάτω από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εφόσον η Εταιρεία 

αποδεκτεί το αίτημα του πελάτη ή ο Πελάτης καθυστερήσει τoν διακανονισμό οποιασδήποτε 

συναλλαγής, η Εταιρεία θα χρεώσει/πιστώσει το πιο πάνω Κόστος/Έσοδο μετακύλησης και σε 

αυτή την περίπτωση, η ημερομηνία αξίας της συναλλαγής θα επεκταθεί στην επόμενη εργάσιμη 

μέρα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πελάτη. 

 
γ. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να χρεώνει/πιστώνει τον Πελάτη με Κόστος/Έσοδο μετακύλησης, 

εφόσον η Εταιρεία αποδεκτεί το αίτημα του πελάτη για προ-παράδοση οποιασδήποτε συναλλαγής 

κάτω από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός στην περίπτωση που η συναλλαγή 

αφορά Προθεσμιακό Συμβόλαιο Συναλλάγματος Ευέλικτης Παράδοσης. 

 

δ. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, για πράξεις πληρωμής που 

παρέχονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών του Πληρωτή 
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και του Δικαιούχου βρίσκονται σε Κράτη Μέλη ή ο μοναδικός Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών 

στην πράξη πληρωμής βρίσκεται σε Κράτος Μέλος και η πληρωμή γίνεται στο νόμισμα Κράτους 

Μέλους, για πληρωμές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν μετατροπή συναλλάγματος, ο Δικαιούχος θα 

καταβάλλει τις επιβαρύνσεις που χρεώνει ο δικός του Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών και ο 

Πληρωτής θα καταβάλλει τις επιβαρύνσεις που χρεώνει ο δικός του Πάροχος Υπηρεσιών 

Πληρωμών. 

 

ε. Δύναται να συμφωνηθεί διαφορετική διευθέτηση για επιβαρύνσεις μόνο στην περίπτωση που η 

πληρωμή περιλαμβάνει μετατροπή νομίσματος, με πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με τον Πίνακα 

Τελών και Επιβαρύνσεων. 

 

στ. Σε περίπτωση που απαιτείται μετατροπή συναλλάγματος πριν από την εκτέλεση Πράξης 

Πληρωμής, η Εταιρεία θα πραγματοποιεί τη μετατροπή στην τιμή πώλησης (bid) ή αγοράς (ask) ως 

ισχύει, που εφαρμόζεται κατά το χρόνο της συμφωνίας για τη μετατροπή νομίσματος (χρόνος 

συναλλαγής). Αυτή θα υπολογίζεται στη βάση των συναλλαγματικών ισοτιμιών που λαμβάνονται 

επί οποιουδήποτε παράγωγου ξένου συναλλάγματος (FX Derivative) από τους πάροχους 

ρευστότητας της Εταιρείας συν ή πλην ένα περιθώριο. 

 

ζ. Η Εταιρεία δε θα καταβάλλει οποιοδήποτε τόκο επί των υπολοίπων του Πελάτη. 

 

η. Η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θα χρεώνει τον Πελάτη με χρεωστικό τόκο ίσο με το 

διατραπεζικό  επιτόκιο προσφοράς Libor ημέρας του νομίσματος του Λογαριασμού Πληρωμών συν 

ένα περιθώριο 3% για οποιαδήποτε χρεωστικά υπόλοιπα που δυνατόν να υπάρξουν στο Λογαριασμό 

Πληρωμών του Πελάτη. 

 
θ. Ρητώς συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

 
i. Λόγω της ευμεταβλητότητας της αγοράς συναλλάγματος, οι αλλαγές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών εφαρμόζονται αμέσως από την Εταιρεία και χωρίς 

προειδοποίηση στον Πελάτη,  

 

ii. Η Εταιρεία, προκειμένου να εφαρμόσει στις συναλλαγές της με τον Πελάτη τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, αναζητάει την προηγούμενη έγκριση του 

Πελάτη για τη διενέργεια της συναλλαγής με Βάση Καθορισμού της Συναλλαγματικής 

Ισοτιμίας Αναφοράς ως αναφέρεται στους ορισμούς των παρόντων όρων, και η τελική 

συναλλαγματική ισοτιμία με την οποία γίνεται η μετατροπή συναλλάγματος που έχει 

αιτηθεί ο Πελάτης συμφωνείται με αυτόν, ο οποίος έχει την επιλογή να την αποδεχθεί ή 

να την απορρίψει, και 

 

iii. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που παρέχονται τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο 
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μέσο χωρίς τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας μετατροπής συναλλάγματος, είναι 

μόνον ενδεικτικές και μπορεί να μεταβάλλονται ανά πάσα στιγμή.  

 

10. Μέσο Επικοινωνίας 

 

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία θα δικαιούται να καταγράφει όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των Μερών ή 

οποιουδήποτε αντιπροσώπου τους και να διατηρεί τα αρχεία αυτά κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς 

περαιτέρω ειδοποίηση. 

 

Η Εταιρεία θα καθιστά διαθέσιμες στον Πελάτη όλες τις πληροφορίες που η Εταιρεία υποχρεούται 

σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, να παρέχει ή να καθιστά 

διαθέσιμες στον Πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το ποσό της πράξης πληρωμής και 

οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων, όπου ισχύει, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται και την 

ημερομηνία αξίας χρέωσης ή πίστωσης ανάλογα με το αν ο Πελάτης είναι Πληρωτής ή Δικαιούχος. Οι 

πληροφορίες αυτές θα καθίστανται διαθέσιμες χωρίς χρέωση τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. 

 

Η Εταιρεία θα παρέχει στον Πελάτη τις πιο πάνω αναφερόμενες πληροφορίες ως υποχρεούται από τις 

σχετικές  πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου ή οποιεσδήποτε άλλες ειδοποιήσεις, δηλώσεις 

ή άλλα έγγραφα είτε: 

 

1. Αποστέλλοντάς τις στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης 

 

2. Με ηλεκτρονικά μέσα, δηλ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ, νοουμένου ότι οι πληροφορίες αυτές 

έχουν παρασχεθεί στην Εταιρεία και ότι ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για να 

λαμβάνει πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα 

 

3. Με οποιοδήποτε άλλο σταθερό μέσο που η Εταιρεία θεωρεί κατάλληλο. 

 

Σε ό,τι αφορά στη χρήση της υπηρεσίας διαδικτυακών πληρωμών TFI Pay Online από τον Χρήστη (ο 

οποίος είναι φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί Πρόσβαση χρήστη στην υπηρεσία διαδικτυακών 

πληρωμών TFI Pay και δύναται να είναι ο Πελάτης ή να έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη για το σκοπό 

αυτό), στόχος της Εταιρείας είναι να ενημερώνονται αμέσως οι λογαριασμοί μετά τις Πράξεις Πληρωμής. Η 

παροχή των πληροφοριών αυτών υπόκειται περαιτέρω στους σχετικούς όρους αναφορικά με την παροχή 

πληροφοριών των Όρων και Προϋποθέσεων της υπηρεσίας διαδικτυακών πληρωμών TFI Pay Online. 

 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία, θα μπορεί να το πράξει: 

 

1. τηλεφωνικώς στο +357 22 749800 επί 24ώρου βάσεως 5 ημέρες τη βδομάδα (Δευτέρα - 

Παρασκευή) 
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2. μέσω φαξ στο +357 22 817496 

 

3. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: support@tfimarkets.com 

 

4. γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας: Τ.Κ. 16022, 2085 Λευκωσία, Κύπρος. 

 

 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν το πράξει, θα θεωρηθεί ως αμέλεια. 

 

11. Γλώσσα Όρων και Προϋποθέσεων και επικοινωνίας 

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, τα έντυπα ανοίγματος λογαριασμού και οποιαδήποτε άλλα συναφή ή 

σχετικά έγγραφα (τα ‘Έγγραφα’) έχουν γίνει στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. Και οι δύο εκδόσεις 

είναι έγκυρες και νομικά δεσμευτικές· νοουμένου ότι εάν και όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο 

εκδόσεων για σκοπούς ερμηνείας η έκδοση στην Αγγλική γλώσσα θα υπερισχύει ανεξαρτήτως του κατά 

πόσον τα μέρη έχουν επιλέξει και υπογράψει τα Έγγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Επικοινωνίες με την 

Εταιρεία μπορούν να γίνονται είτε στην Αγγλική είτε στην Ελληνική γλώσσα, και η Εταιρεία θα διατηρεί 

δίγλωσσο ιστότοπο με υλικό και στις δύο ανωτέρω γλώσσες. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει ή/και να λειτουργεί άλλους ιστότοπους ή/και ηλεκτρονικά 

συστήματα για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και προώθησης σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πέραν των ανωτέρω. 

Ο Πελάτης θα πρέπει πάντοτε να διαβάζει και να ανατρέχει στον ιστότοπο για όλες τις πληροφορίες 

και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της. 

 

12. Δικαίωμα επανάληψης των Όρων και Προϋποθέσεων 

 

Η παρούσα Συμφωνία και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτών θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Εταιρείας και εάν ο Πελάτης επιθυμεί να 

ανατρέξει εκ νέου σε αυτές, θα πρέπει να επισκεφθεί τον ιστότοπο. 

 

13. Χρήση και Ασφαλής Φύλαξη του Μέσου Πληρωμής 

 

1. Ο Πελάτης θα ενεργεί με δέουσα φροντίδα και επιμέλεια κατά την εκτέλεση της παρούσας 

Συμφωνίας και θα ενεργεί με υπευθυνότητα και σύμφωνα με όλες τις σχετικές νομικές διατάξεις και 

θα ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για τυχόν παρατυπία. 

 

2. Ο Πελάτης και κάθε πρόσωπο το οποίο δικαιούται να χρησιμοποιεί το Μέσο Πληρωμής πρέπει να 

το πράττει με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση του 

Μέσου Πληρωμής, ως αναφέρονται και εξειδικεύονται στην παρούσα Συμφωνία και στους Όρους 
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και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας διαδικτυακών πληρωμών TFI PAY Online, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

 

3. O Πελάτης και κάθε πρόσωπο το οποίο δικαιούται να χρησιμοποιεί το Μέσο Πληρωμής έχει 

υποχρέωση να φυλάσσει πάντοτε με ασφάλεια οποιαδήποτε Μέσα Πληρωμής του παρέχει η 

Εταιρεία. Ο Πελάτης και κάθε πρόσωπο το οποίο δικαιούται να χρησιμοποιεί το Μέσο Πληρωμής 

πρέπει πάντοτε να κρατεί εμπιστευτικές και ασφαλείς οποιεσδήποτε Οδηγίες Πληρωμής, Κωδικούς 

Πρόσβασης στον Ιστότοπο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο 

πληρωμής που χρησιμοποιούνται για την αποστολή οδηγιών στην Εταιρεία με οποιοδήποτε μέσο 

(περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, ηλεκτρονικά). Εάν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο το οποίο δικαιούται να χρησιμοποιεί το Μέσο Πληρωμής αντιληφθεί ή υποψιαστεί 

ότι οποιοδήποτε από τα Μέσα Πληρωμής έχει απωλεσθεί ή κλαπεί ή έχει αποκτηθεί δολίως 

πρόσβαση σε αυτό ή έχει υπεξαιρεθεί, παραποιηθεί ή έχει εκτεθεί σε καταχρήσεις ή έχει 

χρησιμοποιηθεί χωρίς εξουσιοδότηση ή οποιαδήποτε πληροφορία έχει αποκαλυφθεί σε τρίτους, θα 

πρέπει να ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την Εταιρεία ως περιγράφεται στη 

σχετική ενότητα που αφορά στην «επικοινωνία».  

 

14. Αναστολή Μέσου Πληρωμής 

 

1. H Εταιρεία δύναται σε οποιονδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτή της διακριτική ευχέρεια να 

ζητήσει ή/και να απαιτήσει από τον Πελάτη ή/και το Χρήστη να τερματίσει τη χρήση ενός Μέσου 

Πληρωμής ή/και να αναστείλει ή να παρεμποδίσει τη χρήση ενός Μέσου Πληρωμής ή/και να 

περιορίσει ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στον Πελάτη ή/και στον Χρήστη στην υπηρεσία 

διαδικτυακών πληρωμών TFI PAY και να αρνηθεί να εκτελέσει μια εντολή πληρωμής (συλλογικά 

«Αναστολή Μέσου Πληρωμής») για δικαιολογημένους λόγους, περιλαμβανομένων: 

 

1.1. όπου υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς την ασφάλεια του Μέσου Πληρωμής 

 

1.2. όπου υπάρχει υποψία δόλιας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Μέσου Πληρωμής 

 
1.3. όπου υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς την αξιοπιστία του Πελάτη και όπου υπάρχει 

σημαντικά αυξημένος κίνδυνος αδυναμίας του να αποπληρώσει το χρέος του, σε περίπτωση 

που υπάρχει πίστωση συνδεδεμένη με το Μέσο Πληρωμής.  

 
2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ασκήσει το δικαίωμά της να Αναστείλει ένα Μέσο Πληρωμής, θα 

ειδοποιήσει τον Πελάτη με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο ως προνοείται στην παρούσα 

Συμφωνία και θα παράσχει το λόγο της αναστολής αν είναι εφικτό πριν, ή το αργότερο αμέσως 

μετά την αναστολή. Η υποχρέωση αυτή της Εταιρείας να ειδοποιήσει τον Πελάτη δεν ισχύει σε 

περίπτωση που η πληροφορία αυτή είναι αντίθετη με οποιουσδήποτε λόγους ασφάλειας ή εάν αυτό 

απαγορεύεται από πρόνοια στην Κυπριακή ή την Ενωσιακή Νομοθεσία.  
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3. Η Εταιρεία θα τερματίσει την αναστολή του Μέσου Πληρωμής ή θα το αντικαταστήσει με νέο Μέσο 

Πληρωμής μόλις οι πιο πάνω προϋποθέσεις παύσουν να υφίστανται και νοουμένου ότι αυτό δεν 

απαγορεύεται από άλλη πρόνοια στην Κυπριακή ή Ενωσιακή Νομοθεσία.  

 
4. Η Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά ή/και απώλεια την οποία υφίσταται ο Πελάτης ως 

αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών για τους πιο πάνω λόγους. 

 

15. Αρμοδιότητα και Ευθύνη  

 

1. Η Εταιρεία θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της με δέουσα επιμέλεια. 

 

2. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας: 

 

2.1. H Εταιρεία θα υπέχει ευθύνη απέναντι στον Πελάτη μόνο σε περίπτωση άμεσης ζημιάς που 

υφίσταται ως αποτέλεσμα ηθελημένης αμέλειας της Εταιρείας κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή απάτης εκ 

μέρους της Εταιρείας ή/και των υπαλλήλων της και υπό περιστάσεις όπου η ζημιά είναι 

εύλογα προβλέψιμη από την Εταιρεία.  

 

2.2. Η μέγιστη ευθύνη της Εταιρείας αναφορικά με οποιανδήποτε πληρωμή γίνεται ή λαμβάνεται 

δυνάμει ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, όπως και αν αυτή προκύπτει (είτε μέσω 

σύμβασης ή/και αδικοπραξίας) είναι το ποσό της πληρωμής συν ο τόκος επί της ονομαστικής 

αξίας της πληρωμής για την περίοδο της καθυστέρησης πληρωμής υπολογιζόμενης βάσει 

του επιτοκίου Libor Ημέρας του σχετικού νομίσματος ή άλλου επιτοκίου αναφοράς, το οποίο 

θα γνωστοποιηθεί στον Πελάτη σε περίπτωση που το LIBOR δεν είναι διαθέσιμο. 

 

2.3. Εξαιρείται ρητώς ευθύνη της Εταιρείας για οποιανδήποτε απώλεια κέρδους ή ευκαιρίας, 

άμεση, τυχαία ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημιά (περιλαμβανομένων ειδικών ή κυρωτικών 

αποζημιώσεων) ακόμη κι αν έχει γίνει ενημέρωση για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας 

ή ζημιάς. 

 
2.4. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ποσό ή απώλεια ή ζημιά παντός είδους 

που δυνατόν να προκύψει στον Πελάτη (περιλαμβανομένης άνευ περιορισμού 

οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, τιμωρητικής ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημιάς, ή 

οποιασδήποτε απώλειας εισοδήματος, κέρδους, καλής φήμης, δεδομένων, συμβάσεων, 

χρήσης χρημάτων ή άλλης απώλειας ή ζημιάς) σε σχέση με: 

 
i. οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου του 

Πελάτη (περιλαμβανομένων των αντιπροσώπων, αναδόχων ή πωλητών του Πελάτη) 
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ii. δόλια συμπεριφορά από μέρους του Πελάτη ή/και τρίτου μέρους που προσλαμβάνεται από 

τον Πελάτη 

 

iii. αμέλεια ή ηθελημένη παράλειψη του Πελάτη  που περιλαμβάνει  την παροχή ορθών και 

επαρκών πληροφοριών που απαιτούνται για την ορθή παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας 

Πληρωμών. 

 
2.5. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος έναντι: 

 

i. ενεργειών, αξιώσεων, απαιτήσεων, διαδικασιών που δυνατόν να εγερθούν κατά της 

Εταιρείας· και 

 

ii. απωλειών, εξόδων, ζημιών, δαπανών (περιλαμβανομένων άνευ περιορισμού 

δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) ή υποχρεώσεων που είχε ή υπέστη η Εταιρεία, 

 
που προκύπτουν από ή σε σχέση με την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της Εταιρείας 

δυνάμει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς, τις οδηγίες του Πελάτη ή την παραβίαση από τον Πελάτη οποιωνδήποτε 

υποχρεώσεων ή καθηκόντων του, δυνάμει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

 

2.6. Ανωτέρα Βία.  Η Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη, καθυστέρηση ή 

διακοπή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της  δυνάμει του παρόντος, αν μια τέτοια 

παράλειψη, καθυστέρηση ή διακοπή προκύπτει από την εμφάνιση Συμβάντος Ανωτέρας 

Βίας και η Εταιρεία δε θα φέρει οποιανδήποτε ευθύνη για οποιανδήποτε απώλεια ή ζημιά η 

οποία προκαλείται ή υφίσταται ο Πελάτης. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλα τα ποσά που είναι 

οφειλόμενα στον Πάροχο της Εταιρείας δυνάμει του παρόντος θα συνεχίσουν να 

καταβάλλονται όπως και όταν καθίστανται οφειλόμενα και οι εναπομένουσες υποχρεώσεις 

της Εταιρείας δυνάμει του παρόντος θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και οι 

υποχρεώσεις θα εκπληρώνονται και εκτελούνται όσο συντομότερα είναι πρακτικά και νομικά 

εφικτό, μετά την παύση ενός τέτοιου συμβάντος ή συνθηκών. Νοείται ότι η Εταιρεία, όταν 

λάβει γνώση ενός Συμβάντος Ανωτέρας Βίας, το οποίο οδηγεί ή το οποίο πιθανόν να 

οδηγήσει σε μια τέτοια παράλειψη ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 

δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, θα ενημερώσει πάραυτα τον Πελάτη για την εμφάνιση 

του Συμβάντος Ανωτέρας Βίας και για την περίοδο για την οποία υπολογίζεται ότι μια τέτοια 

παράλειψη ή καθυστέρηση θα συνεχίσει (αν είναι εφικτός ο υπολογισμός αυτός) και ότι ο 

Πάροχος Υπηρεσιών θα προβεί σε όλα τα εύλογα μέτρα για τον μετριασμό της επίπτωσης 

του Συμβάντος Ανωτέρας Βίας. 

 

2.7. Παράλειψη της Εταιρείας να συμμορφωθεί με υποχρεώσεις στο Εφαρμοστέο Δίκαιο: H 

Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη έναντι στον Πελάτη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της 
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δυνάμει της Συμφωνίας εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται στις υποχρεώσεις της Εταιρείας 

δυνάμει οποιουδήποτε Εφαρμοστέου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου Κυπριακού ή 

Ενωσιακού Δικαίου. 

 
2.8. Χρήση ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Εταιρεία δύναται να 

χρησιμοποιήσει ενδιάμεσες τράπεζες ή ιδρύματα πληρωμών για την εκτέλεση των Πράξεων 

Πληρωμής (ο «Ενδιάμεσος»). Κατά την επιλογή, τον διορισμό και την αξιολόγηση του 

Ενδιάμεσου, η Εταιρεία θα ενεργεί επιδεικνύοντας την απαιτούμενη επιδεξιότητα, μέριμνα και 

επιμέλεια λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και τη φήμη του Ενδιάμεσου στην 

αγορά αλλά δεν θα έχει υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του 

Ενδιάμεσου η οποία επηρεάζει τα δικαιώματα του Πελάτη. 

 

16. Γνωστοποίηση και επανόρθωση μη εξουσιοδοτημένων ή εσφαλμένων Πράξεων Πληρωμής 

 

1. Η Εταιρεία θα εξασφαλίζει επανόρθωση μιας μη εξουσιοδοτημένης ή εσφαλμένης από την 

Εταιρεία πράξης πληρωμής μόνο εάν ο Πελάτης ή/και ο Χρήστης ειδοποιήσει την Εταιρεία χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί μια οποιαδήποτε τέτοια πράξη, η οποία εγείρει 

δικαίωμα απαίτησης, περιλαμβανομένου του καθορισμένου στο Άρθρο 89 του Περί Υπηρεσιών 

Πληρωμών Νόμου, και το αργότερο έως δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία χρέωσης. Η 

ισχύουσα προθεσμία γνωστοποίησης σε σχέση με Πελάτη, ο οποίος δεν είναι Καταναλωτής ή 

Μικροεπιχείρηση, θα είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία παρείχε ή 

κατέστησε διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της πράξης. Τα πιο πάνω χρονικά 

πλαίσια για γνωστοποίηση δεν ισχύουν όταν η Εταιρεία έχει παραλείψει να παράσχει ή να 

καταστήσει διαθέσιμες τις πληροφορίες για την πράξη πληρωμής σύμφωνα με τις σχετικές 

πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου. 

 

2. Στην ανωτέρω περίπτωση, και νοουμένου ότι η γνωστοποίηση έγινε εγκαίρως, ο Πελάτης 

δικαιούται πλήρη επιστροφή του ποσού που χρεώθηκε και τυχόν χρεώσεις/τέλη που υπέστη λόγω 

της πληρωμής, ώστε να επανέλθει ο λογαριασμός του στην ίδια κατάσταση στην οποία θα ήταν 

εάν δεν είχε γίνει η μη εξουσιοδοτημένη πράξη πληρωμής.  Η πλήρης επιστροφή του ποσού θα 

πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά τη γνωστοποίηση της Πράξης 

Πληρωμής προς την Εταιρεία. Νοείται ότι η Εταιρεία δύναται να μην επιστρέψει το ποσό ως 

ανωτέρω όταν έχει εύλογους λόγους να υποψιάζεται δόλο. 

 

3. Όταν η πράξη πληρωμής πραγματοποιήθηκε σε νόμισμα Κράτους Μέλους και ο Πάροχος 

Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου είναι εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος, στην περίπτωση 

που ο Πελάτης αμφισβητεί την ορθότητα μιας Πράξης Πληρωμής, η Εταιρεία θα φέρει το βάρος να 

αποδείξει ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της Πράξης Πληρωμής, ότι αυτή καταγράφηκε 

επακριβώς, καταχωρήθηκε στους λογαριασμούς και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη 

δυσλειτουργία. Νοείται ότι όταν ο Πελάτης δεν είναι Καταναλωτής ή Μικροεπιχείρηση, η Εταιρεία 
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δεν θα φέρει το βάρος μιας τέτοιας απόδειξης. 

 

4. Αν μετά από την επιστροφή του ποσού της Πράξης Πληρωμής από την Εταιρεία σχετική έρευνα 

καταλήξει στο ότι ο Πελάτης δεν δικαιούτο την εν λόγω επιστροφή του ποσού, η Εταιρεία θα 

προβεί σε αντιλογισμό της πίστωσης ή/και θα χρεώσει το Λογαριασμό Πληρωμής με το εν λόγω 

ποσό. Η Εταιρεία θα δώσει στον Πελάτη εύλογη ειδοποίηση προτού προχωρήσει σε ένα τέτοιο 

αντιλογισμό ή/και επιβάρυνση.  

  

17. Ευθύνη του πληρωτή και έκταση της χρέωσης του Πελάτη 

 

1. Παρά τα όλα όσα έχουν αναφερθεί στον όρο 15 πιο πάνω, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται μέχρι το ποσό 

των 50 Ευρώ το οποίο προκύπτει από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος Μέσου Πληρωμής ή την 

υπεξαίρεση ενός Μέσου Πληρωμής. Ο όρος αυτός δε θα ισχύει εάν: 

 

1.1. η απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση Μέσου Πληρωμής δεν ήταν ανιχνεύσιμη για τον Πελάτη πριν 

από μια Πράξη Πληρωμής, εκτός όπου ο Πελάτης ενήργησε με δόλο, ή   

 

1.2. η απώλεια προκλήθηκε από ενέργειες ή έλλειψη ενεργειών υπαλλήλου, αντιπροσώπου ή 

υποκαταστήματος της Εταιρείας ή οντότητας στην οποία ανατέθηκαν οι δραστηριότητές της, 

ή  

 

1.3. η Εταιρεία δεν απαίτησε την εφαρμογή ισχυρών διαδικασιών επιβεβαίωσης ταυτότητας 

Πελάτη, ή  

 

1.4. η Εταιρεία δεν παρείχε στον Πελάτη τη δυνατότητα να ειδοποιήσει την Εταιρεία και να 

ζητήσει αναστολή της χρήσης του Μέσου Πληρωμής.  

 

18. Ο Πελάτης δεν δικαιούται αποκατάσταση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

 

1. Παρά τις παραγράφους 15 και 16 της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται 

αποκατάσταση εν όλω ή εν μέρει και θα υποστεί όλες τις ζημιές σχετικά με οποιεσδήποτε μη 

εξουσιοδοτημένες πράξεις πληρωμής στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

1.1. η ζημιά προέκυψε λόγω δόλιας πράξης ή δόλιων πράξεων του Πελάτη ή/και του Χρήστη, ή 

 

1.2. η ζημιά προέκυψε λόγω παραβίασης από τον Πελάτη ή/και τον Χρήστη, μιας ή 

περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία ή/και 

των Όρων και Προϋποθέσεων της υπηρεσίας διαδικτυακών πληρωμών TFI PAY Online, εκ 

προθέσεως ή ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας, ή 
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1.3. η ζημιά προέκυψε λόγω της παράλειψης του Πελάτη ή/και του Χρήστη να χρησιμοποιήσει το 

Μέσο Πληρωμής σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας ή/και τους 

Όρους και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας διαδικτυακών πληρωμών TFI PAΥ, εκ προθέσεως ή 

ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας, ή 

 

1.4. η ζημιά προέκυψε λόγω της παράλειψης του Πελάτη ή/και του Χρήστη να συμμορφωθεί με 

τις υποχρεώσεις του για ασφαλή φύλαξη του Μέσου Πληρωμής, εκ προθέσεως ή ως 

αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας, π.χ. μη γνωστοποίηση της απώλειας ή κλοπής ή υπεξαίρεσης 

του Μέσου Πληρωμής ή μη ενημέρωση της Εταιρείας για τυχόν αλλαγή διεύθυνσης ή 

στοιχείων επικοινωνίας. 

 

2. Νοείται ότι ο Πελάτης δεν θα υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, η οποία προκύπτει από μη 

εξουσιοδοτημένες Πράξεις Πληρωμής: 

 

2.1. από τη χρονική στιγμή που ο Πελάτης ή/και ο Χρήστης έχει ενημερώσει την Εταιρεία 

σύμφωνα με τον όρο 15 της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν ενέργησε με δόλιο τρόπο· ή 

 

2.2. όπου η Εταιρεία παρέλειψε να παράσχει επαρκή μέσα στον Πελάτη ή/και τον Χρήστη για να 

ενημερώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή, υπεξαίρεση ή μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση του εκδομένου Μέσου Πληρωμής σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες 

του Άρθρου 52 του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου. 

 

19. Ευθύνη της Εταιρείας για εντολή πληρωμής που κινείται απευθείας από τον Πληρωτή 

 

1. Η Εταιρεία θα έχει την ακόλουθη ευθύνη και υποχρεώσεις όταν ο Πελάτης δεν είναι Καταναλωτής 

ή Μικροεπιχείρηση και υπό την αίρεση των προνοιών του όρου 15 της παρούσας Συμφωνίας. 

 

2. Τηρουμένων των προνοιών των όρων 14 και 15(1) της παρούσας Συμφωνίας, αν  η Πράξη 

Πληρωμής διενεργείται απευθείας από τον Πληρωτή, η Εταιρεία θα φέρει ευθύνη προς στον 

Πληρωτή για την ορθή εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής εκτός αν μπορεί να αποδείξει στον 

Πληρωτή, και κατά περίπτωση, στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου, ότι το 

ποσό της πράξης πληρωμής λήφθηκε από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου. 

Αν το ποσό της Πράξης Πληρωμής λήφθηκε από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του 

Δικαιούχου, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του Δικαιούχου θα υπέχει ευθύνη απέναντι στον 

Δικαιούχο για την ορθή εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, νοείται ότι η 

Εταιρεία δε θα είναι υπόχρεη να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό προτού λάβει επιβεβαίωση της 

ακύρωσης της εντολής από εταίρο ή/και ενδιάμεσο τον οποίο χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τους 

σκοπούς της πραγματοποίησης της Πράξης Πληρωμής. Νοείται ότι αν το ποσό μιας Εντολής 

Πληρωμής έχει μετατραπεί σε άλλο νόμισμα, η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να επιστρέψει το 

ποσό της Εντολής Πληρωμής αφού το μετατρέψει στο αρχικό νόμισμα στη συναλλαγματική 

mailto:info@tfimarkets.com
http://www.tfimarkets.com/


 
TFI Markets Ltd, Λεωφ. Αθαλάσσας 178, ‘Irene Tower’ 2ος όροφος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος • Τ.Θ. 16022, 2085 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: (+357) 22 749 800  •  Φαξ: (+357) 22 817 496  •  Email: info@tfimarkets.com • Ιστοσελίδα: www.tfimarkets.com 
 
Αδειοδοτήθηκε και Εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. 115.1.2.13/2018) 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΠΕΥ 117/10)  Σελ. 22 

 

 

ισοτιμία αγοράς που ισχύει την ημέρα πίστωσης του Λογαριασμού του Πληρωτή και η οποία 

βασίζεται στην Συναλλαγματική Ισοτιμία Αναφοράς.  

 

3. Αν ο Πελάτης είναι ο Πληρωτής και νοουμένου ότι υφίσταται η ευθύνη της Εταιρείας που 

καθορίζεται στον όρο 18(2), η Εταιρεία θα επιστρέψει αμέσως στον Πελάτη το ποσό της μη 

εκτελεσθείσας ή εσφαλμένης Πράξης Πληρωμής και θα επαναφέρει τον χρεωμένο λογαριασμό 

πληρωμής στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν εάν δεν είχε λάβει χώρα η εσφαλμένη 

πράξη πληρωμής. Η ημερομηνία αξίας της πίστωσης στον λογαριασμό πληρωμής του Πληρωτή 

δεν θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας χρέωσης του ποσού. 

 

4. Αν ο Πελάτης είναι ο Δικαιούχος και νοουμένου ότι υφίσταται η ευθύνη της Εταιρείας που 

καθορίζεται στον όρο 18(2), η Εταιρεία θα παράσχει και πιστώσει το ποσό της Πράξης 

Πληρωμής στον λογαριασμό πληρωμής του Πελάτη χωρίς καθυστέρηση. Η ημερομηνία αξίας της  

πίστωσης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημέρας κατά την οποία θα ελάμβανε χώρα η 

ορθή εκτέλεση. 

 

5. Αν η εκτέλεση της πράξης πληρωμής είναι καθυστερημένη, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμής 

του Δικαιούχου – κατόπιν αιτήματος του πάροχου υπηρεσιών πληρωμής που ενέργει εκ μέρους 

του Πληρωτή – θα διασφαλίσει ότι η ημερομηνία αξίας της πίστωσης στον λογαριασμό 

πληρωμής του δικαιούχου δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία θα ελάμβανε 

χώρα η ορθή εκτέλεση. 

 

6. Η Εταιρεία θα φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη για τον οποίο ενεργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών 

Πληρωμών, για οποιεσδήποτε χρεώσεις αυτός είναι υπεύθυνος και για οποιονδήποτε τόκο στον 

οποίο υπόκειται συνεπεία της μη εκτέλεσης ή της εσφαλμένης, περιλαμβανομένης και 

καθυστερημένης, εκτέλεσης της Πράξης Πληρωμής. 

 

7. Η Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη ή υποχρέωση που να προκύπτει από αυτή τον όρο όταν ο κύριος 

τόπος δραστηριότητας του άλλου Πάροχου Υπηρεσιών Πληρωμών που εμπλέκεται στην Πράξη 

Πληρωμής δεν βρίσκεται σε κράτος μέλος του ΕΟΧ. 

 

8. Η Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη ή υποχρέωση που να προκύπτει από αυτό τον όρο αν μια Εντολή 

Πληρωμής δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλμένα λόγω του γεγονότος ότι οι πληροφορίες 

που παρασχέθηκαν για την ορθή εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής ήταν 

λανθασμένες/ανεπαρκείς. 

 

9. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή λανθασμένης εκτέλεσης μιας Πράξης Πληρωμής και ανεξάρτητα 

από την ευθύνη δυνάμει αυτής της παραγράφου, η Εταιρεία θα προβεί σε όλα τα εύλογα μέτρα 

για να ανιχνεύσει την Πράξη Πληρωμής και να ενημερώσει τον Πελάτη ή/και τον Χρήστη για το 

αποτέλεσμα, όταν αυτό ζητηθεί από τον Πελάτη ή/και τον Χρήστη, και, κατά περίπτωση, να 
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ανακτήσει τα χρήματα τα οποία αφορούν στην Πράξη Πληρωμής. Όταν δε θα είναι εφικτή η 

ανάκτηση χρημάτων, η Εταιρεία θα παρέχει στον Πελάτη/Χρήστη, κατόπιν γραπτού αιτήματός 

του, όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτή, οι οποίες είναι σημαντικές για τον 

Πελάτη/Χρήστη προκειμένου να μπορέσει να εγείρει νομική αξίωση για ανάκτηση των χρημάτων. 

Η Εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει εύλογες χρεώσεις για ανάκτηση των χρημάτων.   

 

20. Ευθύνη της Εταιρείας για Πράξη Πληρωμής που εξουσιοδοτείται από τον Πληρωτή και κινείται 

από τον Δικαιούχο 

 

1. Ο Πελάτης και/ή ο Χρήστης, ενεργώντας ως Πληρωτής, έχει το δικαίωμα επιστροφής από την 

Εταιρεία ολόκληρου του ποσού χρημάτων που αφορά μια Πράξη Πληρωμής την οποία αυτός 

εξουσιοδότησε και η οποία κινήθηκε από Δικαιούχο ή μέσω αυτού και η οποία έχει εκτελεστεί, 

εφόσον πληρούνται σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1.1. Η εξουσιοδότηση δεν προσδιόρισε το ακριβές ποσό της Πράξης Πληρωμής. 

 

1.2. Το ποσό της Πράξης Πληρωμής υπερέβη το ποσό που θα ανέμενε εύλογα ο Πληρωτής 

λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες συνήθειες εξόδων του, τους όρους της παρούσας 

Σύμβασης και τις σχετικές περιστάσεις της Πράξης Πληρωμής, εκτός όπου αυτό οφείλεται σε 

αύξηση ή μείωση που σχετίζεται με μετατροπή νομίσματος νοουμένου ότι αυτή είναι 

σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 

 

1.3. Η Πράξη Πληρωμής εκτελείται σε ευρώ ή σε νόμισμα των χωρών της ΕΕ ή του ΕΟΧ και ο 

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών από ή στον οποίο γίνεται η πληρωμή βρίσκεται εντός των 

χωρών της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 

 

1.4. Ο Πελάτης ή/και ο Χρήστης υποβάλλει αίτημα εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την 

ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού. 

 
2. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη αιτήματος για επιστροφή χρημάτων, η Εταιρεία 

είτε θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της Πράξης Πληρωμής είτε θα αιτιολογήσει την άρνηση 

επιστροφής των χρημάτων, υποδεικνύοντας τα όργανα στα οποία μπορεί να προσφύγει o 

Πελάτης ή/και ο Χρήστης, π.χ. να υποβάλει παράπονο στην Εταιρεία ή στις εθνικές αρχές. 

Νοείται ότι, για σκοπούς εξέτασης του αιτήματος επιστροφής χρημάτων, ο Πελάτης ή/και ο 

Χρήστης πρέπει να παράσχει στην Εταιρεία όλα τα αναγκαία και απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία σύμφωνα με τον όρο 19(1) προς υποστήριξη του αιτήματός του για επιστροφή των 

χρημάτων. 

 

3. Κατά παρέκκλιση των προνοιών των πιο πάνω παραγράφων (1) και (2) του όρου 19, ο Πελάτης 

δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων, εάν: 
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α. έδωσε τη συγκατάθεσή του για εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής απευθείας στην Εταιρεία και 

παρασχέθηκαν ή έγιναν διαθέσιμες πληροφορίες κατά τρόπο συμφωνημένο στον Πελάτη 

ή/και τον Χρήστη για τουλάχιστον τέσσερεις (4) βδομάδες πριν από την ημερομηνία χρέωσης 

του Λογαριασμού Πληρωμής ή/και 

 

β. δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Καταναλωτή ή της Μικροεπιχείρησης. 

 
 

21.  Άρνηση εκτέλεσης μιας εντολής πληρωμής 

 

1. Η Εταιρεία δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτή της κρίση, άνευ περιορισμού 

οποιασδήποτε από τις πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας βάσει της παραγράφου 5 πιο πάνω 

αναφορικά με την εξουσιοδότηση για την εκτέλεση μιας εντολής πληρωμής, και τηρώντας 

οποιοδήποτε Εφαρμοστέο Δίκαιο, να αρνηθεί, καθυστερήσει, αναστείλει ή/και τερματίσει την 

εκτέλεση μιας εντολής ή/και πράξης πληρωμής νοουμένου ότι αυτή της η πράξη δικαιολογείται 

για τους ακόλουθους λόγους: 

 

• τα κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό του Πελάτη 

 

• υπάρχει υποψία για παράνομη δραστηριότητα, περιλαμβανομένης απάτης, νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

 

• υπάρχει υποψία για παράνομη συναλλαγή 

 

• υπάρχει υποψία για ακατάλληλη χρήση του λογαριασμού του πελάτη 

 

• ο σκοπός της πληρωμής δεν μπορεί να καθοριστεί ή/και ο πελάτης δεν έχει παράσχει 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, όταν αυτά απαιτούνται. 

 

 

2. Επιπρόσθετα, και άνευ περιορισμού της γενικότητας των ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να λάβει 

οποιαδήποτε από τα πιο πάνω μέτρα, περιλαμβανομένης της καθυστέρησης ή αναστολής της 

εκτέλεσης, όταν εκκρεμεί η ικανοποιητική ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων και της 

δέουσας επιμέλειας για σκοπούς συμμόρφωσης με οποιοδήποτε Εφαρμοστέο Δίκαιο, 

περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για την πρόληψη από τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και την πρόληψη της οικονομικής απάτης. 

 

3. Στην περίπτωση που η Εταιρεία αρνηθεί να εκτελέσει μια πράξη πληρωμής, η Εταιρεία θα 

γνωστοποιήσει στον Πελάτη τον λόγο ή τους λόγους μιας τέτοιας άρνησης και τη διαδικασία 
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επανόρθωσης τυχόν λαθών που οδήγησαν στην άρνηση, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από άλλη 

σχετική Κυπριακή ή Ενωτική Νομοθεσία. 

 

4. Η Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και ζημιά που ο Πελάτης υπέστη ως 

αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών για τους πιο πάνω λόγους. 

 

5. Οδηγία την οποία η Εταιρεία αρνήθηκε να εκτελέσει θεωρείται ως μη παραληφθείσα μέχρις ότου 

ο λόγος για τον οποίο απορρίφθηκε η πληρωμή παύσει να υφίσταται (αν ισχύει). 

 

22. Τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας  

 

Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιείται υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: 

 

α. Μονομερώς από την Εταιρεία εάν τέτοια τροποποίηση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με 

οποιαδήποτε τροποποίηση οποιουδήποτε Εφαρμοστέου Δικαίου ή εάν οποιαδήποτε άλλη αρχή 

εκδώσει απόφαση η οποία δυνατόν, κατά την γνώμη της Εταιρείας, να επηρεάσει την παρούσα 

Συμφωνία με οποιοδήποτε τρόπο ή σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις είναι προς όφελος του 

Πελάτη, τηρουμένων των σχετικών προνοιών του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου. Σε 

οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Πελάτη για  την εν λόγω 

τροποποίηση είτε σε σταθερό μέσο είτε μέσω του Ιστότοπου και δε θα απαιτείται η συγκατάθεση 

του Πελάτη για τέτοια τροποποίηση. 

 

β. Σε περιπτώσεις όπου η τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας δεν είναι υποχρεωτική ως 

προνοείται στον όρο 21 (α) πιο πάνω, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Πελάτη για τις σχετικές 

προτεινόμενες τροποποιήσεις σε σταθερό μέσο εκ των προτέρων τουλάχιστον 2 μήνες πριν από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων αυτών. 

 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει ενστάσεις σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, πρέπει να 

ειδοποιήσει την Εταιρεία γραπτώς (που περιλαμβάνει τη χρήση έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που είναι ήδη στην διάθεση της Εταιρείας) για τις εν λόγω ενστάσεις πριν από την 

προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος μιας τέτοιας τροποποίησης. Επιπλέον, ο Πελάτης θα έχει το 

δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης 

ισχύος των τροποποιήσεων αυτών, αποστέλλοντας στην Εταιρεία συστημένη επιστολή, και υπό τον όρο ότι 

όλες οι εκκρεμούσες Συναλλαγές/υποχρεώσεις ή/και χρεωστικά υπόλοιπα του Πελάτη θα διευθετηθούν.  

 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις 

προτεινόμενες τροποποιήσεις πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων 

αυτών, θα θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει συναινέσει ή/και έχει αποδεχθεί τις σχετικές προτεινόμενες 

τροποποιήσεις. 
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Στην πρότασή της για τυχόν τροποποιήσεις, η Εταιρεία θα υπενθυμίζει στον Πελάτη το περιεχόμενο αυτής 

της παραγράφου και το δικαίωμά του για τερματισμό. 

 

Συγκεκριμένη τροποποίηση σε σχέση με το επιτόκιο Libor 

 

To επιτόκιο LIBOR αναμένεται να αντικατασταθεί από άλλα επιτόκια αναφοράς το 2021 – 2022. Η Εταιρεία 

θα προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση στον  ιστότοπό της και θα ενημερώνει τον Πελάτη σε σταθερό μέσο 

δύο μήνες πριν από την ημερομηνία αντικατάστασης του επιτοκίου Libor, ενημερώνοντάς τον για τα νέα 

επιτόκια αναφοράς και τις διαφορές με το Libor. Ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία 

οποιαδήποτε στιγμή πριν από την ημερομηνία αντικατάστασης του επιτοκίου LIBOR αποστέλλοντας στην 

Εταιρεία συστημένη επιστολή και υπό τον όρο ότι όλες οι εκκρεμούσες Συναλλαγές/υποχρεώσεις ή/και 

χρεωστικά υπόλοιπα του Πελάτη θα διευθετηθούν. Σε  περίπτωση που ο Πελάτης δεν ειδοποιήσει την 

Εταιρεία ως ανωτέρω, θα θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει συναινέσει για την αλλαγή. 

 

23. Διάρκεια Συμφωνίας 

 

Η παρούσα Συμφωνία δεν θα έχει ημερομηνία λήξης και θα συνεχίσει να ισχύει μέχρις ότου τερματιστεί είτε 

από τον Πελάτη είτε από την Εταιρεία, ως προνοείται στους σχετικούς όρους της παρούσας. 

 

24. Τερματισμός της Συμφωνίας 

 

Ο Πελάτης δικαιούται να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή επιδίδοντας στην Εταιρεία 

γραπτή ειδοποίηση στην οποία θα καθορίζει την ημερομηνία τερματισμού (η οποία θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον μια βδομάδα μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης) υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση 

ενός τέτοιου τερματισμού, όλες οι εκκρεμούσες υποχρεώσεις ή/και χρεωστικά υπόλοιπα θα διευθετηθούν. 

Η ημερομηνία λήψης από την Εταιρεία μιας τέτοιας ειδοποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί την πρώτη 

ημέρα της ειδοποίησης. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει πρόσθετες χρεώσεις για τον τερματισμό της παρούσας 

Συμφωνίας, σύμφωνα με τον Πίνακα Τελών και Χρεώσεων, σε περίπτωση που η συμφωνία τερματιστεί 

εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.  

 

Όπου ο Πελάτης δεν είναι ούτε Καταναλωτής ούτε Μικροεπιχείρηση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 

επιβάλει τέτοιες χρεώσεις ακόμη και μετά τη λήξη της περιόδου των 12 μηνών σύμφωνα με τον Πίνακα 

Τελών και Χρεώσεων. 

 

Η Εταιρεία δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή επιδίδοντας στον Πελάτη γραπτή 

ειδοποίηση δύο μηνών στην οποία θα καθορίζει την ημερομηνία τερματισμού.   

 

Η Εταιρεία δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία αμέσως χωρίς γραπτή ειδοποίηση στις ακόλουθες 
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περιστάσεις: 

 

α. Θάνατος του Πελάτη 

 

β. Εάν υποβάλλεται αίτηση ή εκδίδεται διάταγμα ή συγκαλείται συνέλευση ή εγκρίνεται ψήφισμα ή 

λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα για πτώχευση ή διάλυση του Πελάτη,  

 

γ. Ένας τέτοιος τερματισμός απαιτείται από οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή ή όργανο ή 

δικαστήριο, 

 

δ. Ο Πελάτης παραβιάζει οποιαδήποτε πρόνοια της Συμφωνίας ή/και εάν, κατά τη γνώμη της 

Εταιρείας, η Συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, 

 

ε. Ο Πελάτης εμπλέκει την Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε είδος απάτης, 

 

στ. Σε οποιαδήποτε περίσταση που περιγράφεται και προβλέπεται συγκεκριμένα στην παρούσα 

Συμφωνία. 

 

Ο τερματισμός της Συμφωνίας δε θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα που προέκυψαν, τις 

υφιστάμενες δεσμεύσεις ή οποιαδήποτε συμβατική πρόνοια που επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ μετά τον 

τερματισμό της Συμφωνίας. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, ο Πελάτης θα καταβάλει στην Εταιρεία, 

σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου: 

 

α. τυχόν εκκρεμούσα αμοιβή της Εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο ποσό που παραμένει οφειλόμενο 

ή/και πληρωτέο στην Εταιρεία δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης 

συμφωνίας μεταξύ των μερών, 

 

β. οποιαδήποτε επιβάρυνση και πρόσθετα κόστη που προκύπτουν ή θα προκύψουν στην Εταιρεία 

ως αποτέλεσμα του τερματισμού της Συμφωνίας, 

 

γ. οποιεσδήποτε ζημιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διευθέτησης ή της τακτοποίησης των 

εκκρεμουσών υποχρεώσεων.  

 

Με τον τερματισμό της Συμφωνίας, η Εταιρεία θα παραδώσει αμέσως στον Πελάτη, στα γραφεία της 

Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο και υπό οποιαδήποτε προϋπόθεση που η Εταιρεία θα 

αποφασίσει, τα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη που έχει στην κατοχή της, υπό τον όρο ότι η Εταιρεία θα 

δικαιούται να κρατήσει εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη ως είναι απαραίτητο για να διευθετήσει 

τυχόν συναλλαγές ή/και να πληρώσει τυχόν εκκρεμούσες υποχρεώσεις του Πελάτη, 

συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, της πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που ο Πελάτης οφείλει 

στην Εταιρεία δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.   

 

Νοείται ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα υπαναχώρησης του Πελάτη δυνάμει οποιουδήποτε νόμου και 
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οι πρόνοιες του Κυπριακού Νόμου περί άκυρων και ακυρωτέων συμβάσεων ισχύουν, ιδιαίτερα δυνάμει του 

Περί Συμβάσεων Νόμου. 

 

25. Ισχύουσα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία 

 

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται δυνάμει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

τα αρμόδια Δικαστήρια για την εκδίκαση διαφορών, θα είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

26. Υποβολή παραπόνων και εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών 

 

Στόχος της Εταιρείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και ο φιλικός διακανονισμός 

οποιωνδήποτε παραπόνων του πελάτη. Εάν ο Πελάτης έχει οποιαδήποτε παράπονα, ενθαρρύνεται να 

χρησιμοποιήσει τη Διαδικασία Επίλυσης Παραπόνων Πελάτη της Εταιρείας που είναι διαθέσιμη στον 

ιστότοπο της Εταιρείας. 

 

Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στην Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου η οποία είναι η αρμόδια Εποπτική Αρχή και η οποία δύναται να οργανώσει 

διαδικασία για εξωδικαστική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Ο Πελάτης 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσης. 

 

27. Διασφάλιση κεφαλαίων 

 

Κεφάλαια που λαμβάνονται από την Εταιρεία για τον σκοπό συναλλαγής σε ξένο συνάλλαγμα, πριν από 

την παροχή μιας υπηρεσίας πληρωμών, θα διασφαλίζονται όταν το ποσό που αγοράζει ο Πελάτης ληφθεί 

από την Εταιρεία από τον πάροχο ρευστότητας. 

 

Κεφάλαια που εισπράττει η Εταιρεία από Πελάτη για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής θα τηρούνται 

πάντοτε ξεχωριστά από αυτά οποιωνδήποτε άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων . 

 

Κεφάλαια που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στο Δικαιούχο τα οποία κατέχει η Εταιρεία μέχρι το τέλος της 

Εργάσιμης Ημέρας από την ημέρα παραλαβής, θα κατατίθενται σε ξεχωριστό λογαριασμό σε πιστωτικό 

ίδρυμα.  

 

Κεφάλαια που κατατίθενται σε Πιστωτικά Ιδρύματα θα προστατεύονται πάντοτε προς το συμφέρον των 

χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών έναντι απαιτήσεων άλλων πιστωτών της Εταιρείας, ειδικά σε 

περίπτωση εκκαθάρισης ή διάλυσης και θα παραδίδονται στον εκκαθαριστή μόνο με δικαστικό διάταγμα. 

 

28. ΠΣΣ όπου εφαρμόζεται η Εξαίρεση με βάση το Σκοπό Πληρωμής 

 

1. Η Εταιρεία ενδέχεται να συμφωνήσει να συνάψει ένα ΠΣΣ με τον Πελάτη όπου εφαρμόζεται η 
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εξαίρεση με βάση το σκοπό πληρωμής. Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι: 

 

(i) Τα ΠΣΣ θα παρέχονται με βάση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και το σχετικό 

παράρτημα που υπογράφεται από τον Πελάτη, κατόπιν αιτήματος Μη Χρηματοοικονομικού 

Αντισυμβαλλόμενου, το οποίο η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να 

απορρίψει ή να αποδεκτεί. 

 

(ii) Η Εταιρεία αγοράζει και πωλεί συνάλλαγμα μόνο για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και ΔΕΝ θα 

διεκπεραιώνει συναλλαγές με τον Πελάτη εάν επιθυμεί να συνάψει ΠΣΣ ως επένδυση ή να 

κερδίσει μέσω καθαρής κερδοσκοπίας από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 
(iii) Ο Πελάτης που ζητεί να συνάψει ένα ΠΣΣ με την Εταιρεία, είναι υπεύθυνος και υποχρεωμένος 

να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις της Εξαίρεσης με Βάση το Σκοπό Πληρωμής και δηλώνει, για 

το σκοπό σύναψης ΠΣΣ με την Εταιρεία, ότι η Εξαίρεση με Βάση το Σκοπό Πληρωμής 

εφαρμόζεται και ότι κατέχει επαρκή γνώση για να κατανοήσει την Εξαίρεση με Βάση το Σκοπό 

Πληρωμής. Με βάση την δήλωση του πελάτη, η Εταιρεία μπορεί εύλογα να υποθέσει, ότι ο 

Πελάτης που ζητεί να συνάψει ένα ΠΣΣ με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις και το σχετικό 

παράρτημα, πληροί όλες τις προϋποθέσεις της Εξαίρεσης με Βάση το Σκοπό Πληρωμής και 

δεν συνάπτει το ΠΣΣ ως επένδυση ή για να κερδίσει μέσω καθαρής κερδοσκοπίας από τις 

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο Πελάτης δεσμεύεται να ειδοποιήσει την Εταιρεία 

αμέσως εάν ο σκοπός του ΠΣΣ (i) έπαψε να είναι για την διευκόλυνση πληρωμής για  

προσδιορίσιμα αγαθά, υπηρεσίες ή άμεσες επενδύσεις ή (ii) μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

 
(iv) Οποιαδήποτε παράβαση των προαναφερόμενων δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία σε πλήρη 

αποζημίωση με βάση τον όρο 15 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. 

 
Άνευ επηρεασμού των ανωτέρω, η Εταιρεία μπορεί να διενεργεί τη δική της αξιολόγηση κατά 

πόσον το αίτημα του Πελάτη να συνάψει ένα ΠΣΣ με την Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις της 

Εξαίρεσης με Βάση το Σκοπό Πληρωμής και δεν γίνεται για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Σε αυτή την 

περίπτωση η Εταιρεία  δεν συνάπτει ΠΣΣ με τον Πελάτη, αν, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν 

ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια της Εξαίρεσης με Βάση το Σκοπό Πληρωμής και η 

συναλλαγή δεν γίνεται για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

 

2. Η Εταιρεία και ο Πελάτης συμφωνούν τα ακόλουθα: 

 

(i) Σε σχέση με Σταθερά ΠΣΣ, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την επίσπευση την ημερομηνία 

παράδοσης (προ-παράδοση) ή την επέκταση της ημερομηνίας παράδοσης ολόκληρου ή 

μέρους ενός Σταθερού Προθεσμιακού Συμβολαίου Συναλλάγματος. Εφόσον η Εταιρεία 

αποδεκτεί το αίτημα, μπορεί να υπάρχουν χρεώσεις μετακύλησης. 
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(ii) Σε σχέση με ΠΣΣ Ευέλικτης Παράδοσης, τυχόν πρόωρη λήξη οποιασδήποτε συναλλαγής δεν 

θα υπόκειται σε χρεώσεις. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 

εφαρμόζει υψηλότερο περιθώριο κέρδους σε ΠΣΣ Ευέλικτης Παράδοσης. 

 

3. Σε οποιοδήποτε χρόνο και από καιρού εις καιρό, η Εταιρεία ενδέχεται, κατά τη διακριτική της 

ευχέρεια, να ειδοποιήσει τον Πελάτη για Κλήση απαίτησης περιθωρίου. Ο Πελάτης κατανοεί και 

συμφωνεί ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρεί από καιρού εις καιρό (κατά την απόλυτη 

διακριτική της ευχέρεια) ότι το ποσό του περιθωρίου που έχει μεταφέρει ο Πελάτης στην Εταιρεία 

είναι ανεπαρκές για να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί τις υποχρεώσεις και τα χρέη του έναντι της 

Εταιρείας, η Εταιρεία ενδέχεται να προβεί σε επιπλέον Κλήσεις απαίτησης περιθωρίου στον 

Πελάτη. 

 

4.  Σε περίπτωση Κλήσης απαίτησης περιθωρίου, ο Πελάτης πρέπει να μεταφέρει το σχετικό ποσό 

του περιθωρίου (ή το πρόσθετο ποσό περιθωρίου, ανάλογα με την περίπτωση) στον καθορισμένο 

λογαριασμό εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κλήση απαίτησης περιθωρίου. 

 
5. Παρέχοντας Περιθώριο στην Εταιρεία, ο Πελάτης συμφωνεί ότι σε σχέση με τα παρασχεθέντα 

χρήματα, τα ακόλουθα μπορεί να ισχύσουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας:  

 
(i) Μπορεί να γίνουν απόλυτη ιδιοκτησία της Εταιρείας, απαλλαγμένα από οποιαδήποτε 

δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντά του πελάτη,  

 

(ii) Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της,  

συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της κάλυψης τυχόν έκθεσης που ενδέχεται να έχει 

η Εταιρεία σε τρίτο πάροχο ρευστότητας με τον οποίο έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές για 

να αντισταθμίσει το άνοιγμα της, 

 
(iii) Μπορεί να μην διατηρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό,  

 
(iv) Μπορεί να μην υπόκεινται σε καταπίστευμα, εξυπακούομενο ή άλλως πως, προς όφελος του 

Πελάτη και  

 
(v) Αντιπροσωπεύουν μια μη εξασφαλισμένη απαίτηση έναντι της Εταιρείας για ποσό ίσο με αυτό 

το ποσό και δεν αντιπροσωπεύουν απαίτηση, μέσω καταπιστεύματος ή άλλως πως στο 

Περιθώριο ή οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 

 
6. Σε οποιοδήποτε χρόνο: 

 

(i) Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε επιπλέον Περιθωρίου και 

 

(ii) Νοουμένου ότι η Εταιρεία καθορίσει ότι υπάρχει επιπλέον Περιθώριο την ημέρα κατά την 
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οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα, θα επιστρέψει στον Πελάτη το συντομότερο δυνατό το 

σχετικό πλεόνασμα (εάν υπάρχει). 

 
7. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε τόκο επί του Περιθωρίου που κατατέθηκε. 

 
8. Εάν ο Πελάτης ζητήσει και η Εταιρεία συμφωνήσει να προβεί σε κλείσιμο θέσης ΠΣΣ πριν από την 

αρχική ημερομηνία λήξης ή τερματισμού ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην επιστροφή του 

Περιθωρίου (υπό την επιφύλαξη μειώσεων που ενδέχεται να εφαρμοστούν σε αυτό το περιθώριο 

σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις) στον Πελάτη ενώσο η Εταιρεία κλείνει ή 

τερματίζει οποιαδήποτε συναλλαγή(ές) που έχει συνάψει με τους παρόχους ρευστότητας και οι εν 

λόγω πάροχοι ρευστότητας επιστρέφουν το περιθώριο που σχετίζεται με τις εν λόγω συναλλαγές 

στην Εταιρεία. 

 

29.  Κλείσιμο θέσης 

 

1. Άνευ επηρεασμού και επιπλέον των δικαιωμάτων των μερών σύμφωνα με τον Όρο 24 ανωτέρω, η 

Εταιρεία ενδέχεται να προβεί σε Κλείσιμο Θέσης σε όλες  ή οποιεσδήποτε Συναλλαγές που έχει 

ανοικτές ο Πελάτης με την Εταιρεία, χωρίς προειδοποίηση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

(i) Ο Πελάτης παραλείψει να πραγματοποιήσει εγκαίρως οποιαδήποτε πληρωμή στην Εταιρεία 

(συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της πληρωμής Περιθωρίου) 

 

(ii) Εάν το Ποσοστιαίο επίπεδο περιθωρίου καταστεί χαμηλότερο του Ποσοστιαίου Επιπέδου 

Περιθωρίου Κλεισίματος Θέσης 

 

(iii) Εάν ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να παρέχει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε πληροφορίες του 

ζητηθούν 

 

(iv) Εάν οποιαδήποτε εγγύηση, δήλωση ή δέσμευση που έχει δώσει ο Πελάτης στην Εταιρεία είναι 

ή καθίσταται, κατά τη γνώμη της Εταιρείας, ουσιωδώς ανακριβής, εσφαλμένη ή 

παραπλανητική 

 

(v) Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση ή εκδοθεί οποιαδήποτε εντολή ή συγκληθεί συνάντηση ή 

εγκριθεί απόφαση ή ληφθούν μέτρα πτώχευσης ή εκκαθάρισης του Πελάτη 

 

(vi) Εάν ο Πελάτης προβεί σε κάποια ενέργεια (ή αποφύγει να προβεί σε κάποια ενέργεια) η οποία 

προκαλεί την παράβαση  του Εφαρμοστέος Δικαίου από την Εταιρεία ή τον Πελάτη 

 

(vii) Εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας βάσει των παρόντων Όρων και 

Προϋποθέσεων παραβαίνει ή αντιβαίνει στο Εφαρμοστέο Δίκαιο 
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(viii) Εάν ο Πελάτης παραβεί οποιοδήποτε όρο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων 

 

(ix) Εάν η Συναλλαγή βρίσκεται εκτός του ορίου διάθεσης ανάληψης κινδύνου της Εταιρείας 

 

(x) Εάν η Εταιρεία αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι η επιχειρηματική της σχέση της 

με τον Πελάτη παρουσιάζει οποιοδήποτε επιχειρηματικό κίνδυνο για την Εταιρεία 

 

(xi) Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ΠΣΣ, ο Πελάτης ειδοποιήσει την Εταιρεία ή η 

Εταιρεία λάβει γνώση ότι ο σκοπός του ΠΣΣ (α) δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Εξαίρεσης 

με Βάση το Σκοπό Πληρωμής ή (β) θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει συναφθεί, ή άλλως πως 

συνεχίζει να διατηρείται από τον Πελάτη, για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

 

2. Εάν η Εταιρεία προβεί σε Κλείσιμο Θέσης σε μία ή περισσότερες Συναλλαγές σύμφωνα με αυτό τον 

Όρο ή συμφωνήσει να  κλείσει συγκεκριμένες Συναλλαγές μετά από αίτημα του Πελάτη: 

 

(i) όπου η Εταιρεία έχει επιλέξει να κλείσει οποιαδήποτε από τις τρέχουσες Συναλλαγές μετά την 

εμφάνιση οποιουδήποτε από τα γεγονότα/περιστάσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (1) 

του παρόντος Όρου, τυχόν εκκρεμείς εντολές θα ακυρωθούν και η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται 

να αποδεχτεί περαιτέρω οδηγίες ή εντολές από τον Πελάτη 

(ii) Η Εταιρεία θα επαναγοράσει/πωλήσει το νόμισμα που έχει πωλήσει/αγοράσει για τον Πελάτη σε 

σχέση με τις σχετικές Συναλλαγές σε οποιαδήποτε τιμή αγοράς είναι διαθέσιμη στην Εταιρεία. 

Εάν η Εταιρεία υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για το ποσό αυτής 

της ζημιάς (καθώς και για τυχόν έξοδα που θα αναληφθούν από την Εταιρεία) 

(iii) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το ποσό οποιασδήποτε ζημιάς λόγω του κλεισίματος μιας 

Συναλλαγής, αποτελεί οφειλή πληρωτέα στην Εταιρεία και συμφωνεί ότι η Εταιρεία μπορεί να 

αφαιρέσει αμέσως το συνολικό ποσό οποιασδήποτε ζημιάς (μαζί με τυχόν έξοδα) από τον 

λογαριασμό του πελάτη (εάν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια) 

(iv) Εάν το ποσό που επιδιώκει η Εταιρεία να ανακτήσει από τον πελάτη υπερβαίνει το ποσό 

οποιουδήποτε Περιθωρίου ή χρημάτων που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό του Πελάτη, ο 

Πελάτης πρέπει να καταβάλει αμέσως το υπόλοιπο στην Εταιρεία όταν ειδοποιηθεί από την 

Εταιρεία για το συνολικό οφειλόμενο ποσό 

 

30. Συμψηφισμός 

 

Η Εταιρεία δύναται, κατά την κρίση της, από καιρό σε καιρό και χωρίς την εξουσιοδότηση ή την 

προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη, να συμψηφίζει οποιαδήποτε ποσά κατέχονται εκ μέρους ή/και σε 

πίστωση του Πελάτη έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του Πελάτη έναντι της Εταιρείας ή/και να 

συγχωνεύει, ενοποιεί ή συνδυάζει οποιουσδήποτε λογαριασμούς του Πελάτη στην Εταιρεία. Εκτός εάν 

συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από την Εταιρεία και τον Πελάτη, η παρούσα Συμφωνία δε θα 
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δημιουργεί δικαιώματα ή πιστωτικές διευκολύνσεις. 

 

31. Εχεμύθεια και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό 

GDPR 

 

Η Εταιρεία θα έχει καθήκον τήρησης εχεμύθειας αναφορικά με τη σχέση της με τον Πελάτη τόσο κατά τη 

διάρκεια της Συμφωνίας όσο και μετά τον τερματισμό της. Τέτοια τήρηση εχεμύθειας θα ισχύει για όλες τις 

επικοινωνίες, έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της σχέσης αυτής. 

 

Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, χωρίς να δίδει προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη, να αποκαλύψει 

ή να αναφέρει τέτοιες λεπτομέρειες για τις συναλλαγές του Πελάτη ή οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες 

ή/και πληροφορίες που η Εταιρεία δύναται να θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 

πρόνοιες οποιουδήποτε Εφαρμοστέου Δικαίου ή τρίτης ή ρυθμιστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής που έχει 

δικαίωμα να απαιτήσει μια τέτοια αποκάλυψη ή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση της 

Εταιρείας να προχωρήσει με τέτοια αποκάλυψη σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Άνευ περιορισμού της 

γενικότητας των ανωτέρω, δηλώνεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται 

όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της πρόληψης, διερεύνησης, εντοπισμού και δίωξης απάτης 

στις πληρωμές. 

 

Η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις σε ό,τι αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των Πελατών της ως περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679 (που στο εξής θα καλείται «Κανονισμός GDPR»)  και με το Άρθρο 97 του Περί Υπηρεσιών 

Πληρωμών Νόμου. Η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR, 

στην οποία είναι δυνατή η πρόσβαση από τον ιστότοπο της Εταιρείας. Επίσης, η Εταιρεία θα καταβάλλει 

κάθε εύλογη προσπάθεια για: 

 

▪ τη διασφάλιση της ασφαλούς φύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη που 

περιλαμβάνει  αλλά ωστόσο δεν περιορίζεται απαραίτητα στη φύλαξη τέτοιων δεδομένων σε 

ευρέως χρησιμοποιούμενη  μορφή αναγνώσιμη από μηχανογραφική μονάδα, η οποία 

επιτρέπει τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών στον  Πελάτη ή σε οποιανδήποτε οντότητα 

ζητήσει ο Πελάτης· 

 

▪ την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε 

να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR και να προστατεύονται τα δικαιώματα του 

Πελάτη· 

 
 

▪ την τήρηση και επεξεργασία μόνο των δεδομένων που είναι αυστηρά απαραίτητα για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία· 
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▪ τον περιορισμό της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στα πρόσωπα εκείνα 

στα οποία είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας· 

 

▪ τη διατήρηση της δυνατότητας να ενεργεί και πράγματι να ενεργεί κατόπιν αιτήματος του Πελάτη 

για  εξασφάλιση από την Εταιρεία επιβεβαίωσης κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα αναφορικά με τον  Πελάτη  τυγχάνουν ή όχι επεξεργασίας, πότε και για ποιο σκοπό· 

 

▪ τη διατήρηση της δυνατότητας να παρέχει και πράγματι να παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 

προσωπικού  χαρακτήρα στον Πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή κατόπιν αιτήματος του Πελάτη και 

τη διατήρηση της  δυνατότητας να διαγράφει και πράγματι να διαγράφει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και να παύσει  περαιτέρω τη διάδοση και επεξεργασία των 

δεδομένων κατόπιν αιτήματος του Πελάτη νοουμένου ότι δεν  παραβιάζεται η υποχρέωση 

επεξεργασίας και διατήρησης δεδομένων του Πελάτη για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις δυνάμει του 

Κανονισμού GDPR· 

 

▪ αποτελεσματική ενημέρωση του Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε 

περίπτωση, εντός 72  ωρών από οποιανδήποτε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

καθώς και οποιανδήποτε παραβίαση  της ασφάλειας που οδηγεί σε καταστροφή, απώλεια, 

μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή προσπέλαση  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Ο Πελάτης δηλώνει ότι διάβασε και κατανόησε τη δημοσιευμένη πολιτική απορρήτου της Εταιρείας η οποία 

επεξηγεί κατά τρόπο σαφή και ρητό τον σκοπό της επεξεργασίας, τους παραλήπτες των δεδομένων του 

προσωπικού χαρακτήρα ή τις κατηγορίες παραληπτών, τις υποχρεώσεις του Πελάτη για την παροχή 

συνεργασίας και τις πιθανές συνέπειες εάν δεν το πράξει, και το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης 

αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν κατά τη 

διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας. Περαιτέρω, ο Πελάτης έχει πληροφορηθεί ότι η Εταιρεία δύναται να 

συνδυάζει τα συστήματα αρχειοθέτησης πολλών τμημάτων της. 

 

Άνευ περιορισμού των ανωτέρω, ο Πελάτης δηλώνει περαιτέρω ότι διάβασε και κατανόησε τη 

δημοσιευμένη πολιτική απορρήτου της Εταιρείας η οποία επεξηγεί τα δικαιώματα της Εταιρείας και δίδει την 

άνευ όρων συγκατάθεσή του: Ότι η Εταιρεία δύναται να παρέχει σε οποιεσδήποτε τράπεζες ή άλλα 

ρυθμισμένα πιστωτικά ιδρύματα οποιαδήποτε δικαιολογητικά έγγραφα ή/και πληροφορίες τις οποίες 

λαμβάνει από τον Πελάτη και είναι απαραίτητες ή σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών Πληρωμών 

που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. 

 

32. Μερική ακυρότητα 

 

Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας καταστούν για οποιοδήποτε 

λόγο άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστέες, οι υπόλοιπες πρόνοιες θα παραμείνουν έγκυρες και 
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εκτελεστέες. 

 

33. Δήλωση Πελάτη 

 

Ο Πελάτης δηλώνει ότι κατανοεί πλήρως το δικαίωμά του για εξέταση όλων των πτυχών των όρων αυτών, 

των Τελών και των Επιβαρύνσεων καθώς και οποιωνδήποτε όρων περιέχονται σε οποιαδήποτε άλλη 

συμφωνία που συνάπτεται με την Εταιρεία με τη συμβολή δικηγόρου της επιλογής του, ότι είχε την ευκαιρία 

να συμβουλευτεί δικηγόρο της δικής του επιλογής, ότι έχει διαβάσει προσεκτικά και έχει κατανοήσει 

πλήρως όλες τις πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας, τα Τέλη και τις Επιβαρύνσεις και ότι, ελεύθερα, εν 

γνώσει του και οικειοθελώς, εγκρίνει και υπογράφει την αποδοχή τους. 
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