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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») και του πελάτη (ο «Πελάτης»).  Τηρουμένων των προνοιών των εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσιών, 
αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν από την Τράπεζα οποτεδήποτε και οι αλλαγές να 
κοινοποιηθούν στον Πελάτη με εγκύκλιο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  
 
1. Επικοινωνία 
 
Από την Τράπεζα προς τον Πελάτη 
 
Οι πρόνοιες της Σύµβασης-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών (Σύμβαση-Πλαίσιο) σχετικά με την Επικοινωνία από την 
Τράπεζα προς τον Πελάτη θα εφαρμόζονται σε λογαριασμούς πληρωμών και όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς. 
 
Από τον Πελάτη προς την Τράπεζα  
 
Οι πρόνοιες της Σύμβασης-Πλαίσιο σχετικά με την Επικοινωνία από τον Πελάτη προς την Τράπεζα θα εφαρμόζονται 
σχετικά με λογαριασμούς πληρωμών και όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς.  
 
Τηρουμένων των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ο Πελάτης δια του παρόντος εξουσιοδοτεί την Τράπεζα 
όπως από καιρού εις καιρόν (χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση ή ειδοποίηση προς ή από τον Πελάτη και μέχρι ο Πελάτης 
να δώσει γραπτή ειδοποίηση περί του αντιθέτου) να αποδέχεται όλες τις οδηγίες τις οποίες η Τράπεζα καλή τη πίστη 
πιστεύει ότι προέρχονται από τον Πελάτη και/ή οδηγίες που δίνονται ή φέρεται να έχουν δοθεί από τον Πελάτη ή εκ 
μέρους του Πελάτη, μέσω τηλεομοιότυπου ή τηλεφωνικώς ή ως συνημμένες σε e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο 
ηλεκτρονικό ή μηχανικό μέσο ή διαδικασία ή άλλως πως, αναφορικά με οποιοδήποτε πιστωτικό ή χρεωστικό λογαριασμό 
του Πελάτη (υφιστάμενο ή μελλοντικό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε καταθετικών λογαριασμών του Πελάτη, 
δάνεια και τρεχούμενους λογαριασμούς) και τέτοιες οδηγίες μπορεί να αφορούν πληρωμές, μεταφορές κεφαλαίων, 
ανανεώσεις, καταθέσεις, εκταμιεύσεις κεφαλαίων, ακυρώσεις, αγορές/πωλήσεις ξένου συναλλάγματος, χρήση καρτών ή 
άλλο θέμα που αφορά κάρτες και οποιοδήποτε άλλο θέμα («οι Οδηγίες»). 
 
Η Τράπεζα ενημερώνει τον Πελάτη και εφιστά την προσοχή του στο ότι οι πιο πάνω μέθοδοι και/ή μέσα επικοινωνίας 
και/ή διαβίβασης (στο εξής ‘τα Μέσα Επικοινωνίας’) δεν είναι ασφαλή και δυνατό να ενέχουν σφάλματα και κινδύνους 
και ο Πελάτης θα πρέπει να αξιολογήσει τους κινδύνους πριν λάβει την απόφαση για χρήση των Μέσων Επικοινωνίας 
σε σχέση με Οδηγίες. Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των ανωτέρω, η Τράπεζα προειδοποιεί τον Πελάτη ότι 
υπάρχουν κίνδυνοι σε σχέση με την παροχή οποιωνδήποτε Οδηγιών μέσω τηλεομοιότυπου ή τηλεφωνικώς ή ως 
συνημμένες σε e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή μηχανικό μέσο ή διαδικασία. Τέτοιοι κίνδυνοι δυνατό να 
περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στους ακόλουθους: η Τράπεζα δυνατό να μην είναι σε θέση να επαληθεύσει 
την υπογραφή του Πελάτη επί τέτοιων Οδηγιών (όπου εφαρμόζεται) ή ένα τρίτο πρόσωπο παριστάνοντας τον Πελάτη 
δυνατό να προωθεί/αποστέλλει Οδηγίες που φέρεται να σχετίζονται με το λογαριασμό του Πελάτη και η Τράπεζα να μην 
δύναται να διακρίνει ότι τέτοιες Οδηγίες δεν προήλθαν από τον Πελάτη.     
 
Νοείται ότι η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να ενεργεί με βάση Οδηγίες που δίνονται με τους 
τρόπους που αναφέρονται πιο πάνω, και η Τράπεζα έχει τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί εκτέλεση Οδηγιών, 
περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της περίπτωσης στην οποία δεν ικανοποιηθεί σχετικά με την αυθεντικότητα 
τέτοιων Οδηγιών ή κρίνει ότι υπάρχουν ασάφειες. 
 
Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να απαιτεί από τον Πελάτη να υπογράψει ειδικό έντυπο για 
παροχή ειδικής εξουσιοδότησης και κάλυψης (indemnity) σχετικά με την αποδοχή ή εκτέλεση Οδηγιών με τη χρήση των 
Μέσων Επικοινωνίας. Νοείται ότι δεν θα αποτελεί προϋπόθεση η υπογραφή του πιο πάνω εντύπου για αποδοχή  
/εκτέλεση Οδηγιών με τη χρήση Μέσων Επικοινωνίας. 
 
Περαιτέρω, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να απαιτήσει από τον Πελάτη να εφοδιάσει την 
Τράπεζα με πρωτότυπες γραπτές Οδηγίες, εάν η Τράπεζα κρίνει αυτό ως αναγκαίο. 
 
 
Τηρουμένων των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ο Πελάτης διά του παρόντος αναλαμβάνει να διατηρεί 
την Τράπεζα αβλαβή και να την αποζημιώνει για κάθε απώλεια, έξοδα, ζημιές, δικαστική διαδικασία και απαίτηση που η 
Τράπεζα ήθελε υποστεί λόγω του ότι η Τράπεζα ενήργησε σύμφωνα με τις Οδηγίες και στο μέτρο του δυνατού και 
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τηρουμένων των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ο Πελάτης διά του παρόντος παραιτείται οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων, αξιώσεων, αγωγών ή διαδικασιών που ο Πελάτης δυνατό να έχει εναντίον της Τράπεζας για τυχόν 
απώλειες, υποχρεώσεις, δικαστικά έξοδα, ζημιές, αξιώσεις, απαιτήσεις και έξοδα οποιασδήποτε φύσης ή περιγραφής 
που δυνατό να υποστεί ή να προκληθούν από την Τράπεζα άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με το ότι η Τράπεζα αποδέχθηκε 
Οδηγίες, οι οποίες μεταδόθηκαν με τα Μέσα Επικοινωνίας. 
 
Τηρουμένων των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως του κατά πόσον ή 
όχι: 
 
(α) Οι Οδηγίες έχουν δημιουργηθεί, δοθεί ή διαβιβαστεί χωρίς την εξουσιοδότηση του Πελάτη, ή  
 
(β) Οι απώλειες και τα άλλα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε 

λειτουργική ή τεχνολογική ή μηχανική βλάβη ή ελάττωμα ή σφάλμα κατά τη δημιουργία ή παράδοση ή διαβίβαση ή 
εκτέλεση των Οδηγιών  και είτε η βλάβη αφορά τον εξοπλισμό του Πελάτη, ή της Τράπεζας ή οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου.  

 
Τηρουμένων των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ο Πελάτης συμφωνεί περαιτέρω ότι οι Οδηγίες ή 
αντίγραφο τους θα αποτελούν τελεσίδικη απόδειξη οποιωνδήποτε τέτοιων Οδηγιών. 
 
Τηρουμένων των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και χωρίς επηρεασμό  των όσων αναφέρονται πιο 
πάνω, η Τράπεζα δύναται να ενεργήσει σύμφωνα με οποιεσδήποτε Οδηγίες χωρίς να υπέχει την υποχρέωση να 
εξακριβώσει την αυθεντικότητα, ακρίβεια ή εγκυρότητα των Οδηγιών και όσον αφορά διαβιβάσεις μέσω τηλεομοιοτύπου 
ή άλλης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. email) ασχέτως του κατά πόσο φαίνεται να έχει/ουν προστεθεί υπογραφή/ές 
και του εάν αυτή/ες η/οι υπογραφή/ές είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη.  
 
Η εξουσιοδότηση και η ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία δεν 
επηρεάζονται από οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή άλλη γραπτή επικοινωνία αναφορικά με τις Οδηγίες ή από την έλλειψη 
αυτών.  
 
 
2. Δικαίωμα Συμψηφισμού 
 
Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού αναφορικά με όλους τους λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία 
(ανεξαρτήτως νομίσματος και ονομαστικής αξίας (denomination)) του Πελάτη με την Τράπεζα (είτε ο λογαριασμός είναι 
λογαριασμός προειδοποίησης είτε είναι εμπρόθεσμη κατάθεση, ή τρεχούμενος λογαριασμός ή οποιοσδήποτε άλλος 
λογαριασμός) και για τους σκοπούς τέτοιου συμψηφισμού και/ή πληρωμής ή εξασφάλισης οποιωνδήποτε υποχρεώσεων 
του Πελάτη προς την Τράπεζα (είτε αυτές κατέστησαν απαιτητές ή ενδέχεται να καταστούν απαιτητές, είτε είναι άμεσες 
ή ενδεχόμενες, είτε είναι πρωταρχικές (primary) ή ως εγγύηση (collateral), είτε είναι προσωπικές ή αλληλέγγυες ή κοινές 
με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα), όλοι οι πιο πάνω λογαριασμοί θεωρούνται ως ένας. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα επίσχεσης 
επί όλων των χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη που είναι κατατεθειμένα ή που κατέχονται από την 
Τράπεζα και δύναται, κατά την κρίση της, να τα ρευστοποιήσει εάν ο Πελάτης παραλείψει να ανταποκριθεί σε 
οποιαδήποτε υποχρέωση του έναντι της. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, και χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος 
συμψηφισμού και επίσχεσης της Τράπεζας, η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αρνηθεί να επιτρέψει αναλήψεις 
από οποιοδήποτε λογαριασμό του Πελάτη για ποσό που κρίνεται αναγκαίο για να πληρώσει, να καλύψει ή να εξασφαλίσει 
τέτοιες υποχρεώσεις του Πελάτη προς την Τράπεζα. 
 
3. Επικαιροποίηση Πληροφοριών Ταυτοποίησης και Οικονομικού Προφίλ και Παρεμπόδιση και 

Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 
 
(α) Ο Πελάτης, είτε είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, οφείλει να ενημερώνει την Τράπεζα άμεσα για οποιαδήποτε 

αλλαγή στα στοιχεία και έγγραφα ταυτοποίησής του, και/ή στα δεδομένα που αποτελούν το οικονομικό προφίλ του 
Πελάτη. Περαιτέρω, η Τράπεζα δύναται, καθ’ οιονδήποτε χρόνο θεωρεί αναγκαίο, να ζητά νέα και/ή 
επικαιροποιημένα έγγραφα ταυτοποίησης και πληροφορίες σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή που φαίνεται 
ασυνήθιστη και/ή σημαντική σε σχέση με το συνήθη τύπο των συναλλαγών και το οικονομικό προφίλ του Πελάτη 
και/ή για συναλλαγές μεγάλων ποσών και/ή όπου υπάρχει υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας; και ο Πελάτης είτε είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, έχει 
την υποχρέωση να παρουσιάσει στην Τράπεζα νέα ή επικαιροποιημένα έγγραφα και/ή τις αιτούμενες από την 
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Τράπεζα πληροφορίες. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον Πελάτη για τη λήξη 
οποιουδήποτε εγγράφου ταυτοποίησης του.  

 
(β) Εάν ο Πελάτης παραλείψει ή αρνηθεί να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δεδομένα και πληροφορίες για την 

επικαιροποίηση των δεδομένων ταυτοποίησής του ή σε σχέση με οποιεσδήποτε συναλλαγές, ως αναφέρεται στην 
υπο-παράγραφο (α) ανωτέρω, εντός εύλογου χρόνου, τότε η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη 
λειτουργία και/ή να κλείσει το Λογαριασμού του Πελάτη και ταυτόχρονα, η Τράπεζα θα εξετάσει το ενδεχόμενο υπό 
τις περιστάσεις εάν είναι απαραίτητο να υποβάλει αναφορά για ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες στην Μονάδα 
Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) ή να πράξει οτιδήποτε σύμφωνα με τη νομοθεσία ή την 
εκάστοτε πολιτική και διαδικασίες της Τράπεζας που αφορούν την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

 
(γ) Οποιαδήποτε πιθανά έξοδα σχετικά με ή που προκύπτουν από την επικαιροποίηση των εγγράφων ταυτοποίησης 

και/ή που σχετίζονται με το οικονομικό προφίλ του Πελάτη, θα βαρύνουν τον Πελάτη και η Τράπεζα δύναται να 
χρεώνει οποιονδήποτε λογαριασμό του Πελάτη σε σχέση με αυτά.      

 
(δ) Κατά την διαδικασία επικαιροποίησης λογαριασμού του Πελάτη, και στα πλαίσια εκτέλεσης Εντολών Πληρωμής του 

Πελάτη, η Τράπεζα θα ακολουθεί τις πρόνοιες της εκάστοτε σχετικής νομοθεσίας καθώς επίσης και τις εσωτερικές 
τις διαδικασίες και δύναται να ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες για σκοπούς συμμόρφωσης με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και σε περίπτωση που η εκτέλεση Εντολής Πληρωμής καθυστερήσει λόγω μη έγκαιρης 
προσκόμισης των ζητούμενων πληροφοριών, η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν οικονομική ή 
άλλη ζημιά ή απώλεια υποστεί ο Πελάτης.    

 
4. Είδος/η Λογαριασμού/ών 
 
Οποιαδήποτε ποσά κατατεθούν θα διατηρούνται υπό μορφή καταθέσεων σε τρεχούμενο λογαριασμό («ο Τρεχούμενος 
Λογαριασμός»), εκτός και αν ο Πελάτης ζητήσει τη δημιουργία λογαριασμού προειδοποίησης ή εμπρόθεσμης κατάθεσης 
ή οποιουδήποτε άλλου λογαριασμού, αναφορικά με τα εν λόγω ποσά. Η Τράπεζα διατηρεί απόλυτη διακριτική ευχέρεια 
να μεταφέρει και/ή μετατρέψει ποσά τα οποία βρίσκονται σε λογαριασμό προειδοποίησης ή αποτελούν εμπρόθεσμη 
κατάθεση ή βρίσκονται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό, σε ποσά σε οποιοδήποτε Τρεχούμενο Λογαριασμό, σε 
περίπτωση που τα ποσά του οποιουδήποτε Τρεχούμενου Λογαριασμού μειωθούν κάτω από το ελάχιστο ποσό που 
απαιτείται από την Τράπεζα, σύμφωνα με την πρακτική της Τράπεζας από καιρού εις καιρό, ούτως ώστε να διευθετηθεί 
ή να διατηρηθεί ο/οι Τρεχούμενος/οι Λογαριασμός/οί.  
 
5. Εξουσιοδοτημένοι Υπογράφοντες  
 
Ο Πελάτης πρέπει να δώσει στην Τράπεζα, γραπτώς και σε μορφή που να είναι αποδεχτή στην Τράπεζα, κατάλογο των 
προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για οποιοδήποτε/οποιαδήποτε είδος/η λογαριασμού/ών, μαζί με 
δείγματα των υπογραφών τους. Αυτές οι οδηγίες και υπογραφές παραμένουν έγκυρες μέχρι να παραλάβει η Τράπεζα 
από τον Πελάτη γραπτή κοινοποίηση αλλαγής.  
 
6. Πιστώσεις/Χρεώσεις/Μετατροπές/Επιβαρύνσεις 
 
Οποιοδήποτε ποσό εισπραχθεί από την Τράπεζα για να πιστωθεί προς όφελος του Πελάτη, θα πιστώνεται πρωτίστως 
σε Τρεχούμενο Λογαριασμό του Πελάτη. Κατόπιν εκκαθάρισης του ποσού και αφού η Τράπεζα παραλάβει την τελική 
πληρωμή αυτού (όπου εφαρμόζεται), τότε το αντίστοιχο ποσό θα πιστώνεται στο/α είδος/η λογαριασμού/ών ως έχει 
διευκρινιστεί από τον Πελάτη. Η αποδοχή από την Τράπεζα των ποσών για πίστωση ή για κατάθεση στον λογαριασμό, 
ως έχει διευκρινιστεί από τον Πελάτη, υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Πληρωμές γίνονται αποδεκτές 
από την Τράπεζα υπό τη μορφή μετρητών, επιταγών εκδομένων από άλλες Τράπεζες, τραπεζικών επιταγών ή άλλων 
τραπεζικών υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο, πληρωμές για το υπόλοιπο οποιουδήποτε λογαριασμού Πελάτη 
(εξαιρουμένου Τρεχούμενου Λογαριασμού), στη λήξη (όπου εφαρμόζεται), θα πιστώνονται πρωτίστως σε Τρεχούμενο 
Λογαριασμό και μετά θα πληρώνονται στον Πελάτη σύμφωνα με τις Οδηγίες του. 
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, πιστώσεις στο όνομα του Πελάτη υπόκεινται σε είσπραξη από την 
Τράπεζα της πραγματικής τελικής πληρωμής του σχετικού ποσού. Εάν έχει γίνει κάποια πίστωση σε λογαριασμό του 
Πελάτη και το σχετικό ποσό ή επιταγή ή τραπεζική επιταγή ή τραπεζική υποχρέωση δεν πληρωθεί εγκαίρως, ή ακόμη 
και αν πληρωθεί η Τράπεζα λάβει σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο ειδοποίηση για απάτη ή πλαστογράφηση ή 
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παραποίηση της επιταγής ή τραπεζικής επιταγής ή τραπεζικής υποχρέωσης, η Τράπεζα θα έχει δικαίωμα να κινηθεί 
εναντίον του Πελάτη και ειδικότερα η Τράπεζα θα δικαιούται να χρεώσει πίσω στον εν λόγω λογαριασμό, αυτό το ποσό, 
ανεξάρτητα από το είδος της πίστωσης ή οποιασδήποτε οπισθογράφησης της, και είτε η Τράπεζα επέτρεψε αναλήψεις 
έναντι οποιασδήποτε πίστωσης παραχωρήθηκε σε σχέση με αυτό, είτε όχι. Κατά την είσπραξη ποσών εκ μέρους του 
Πελάτη η Τράπεζα ενεργεί αποκλειστικά σαν αντιπρόσωπος και με κίνδυνο του Πελάτη και νοουμένου πάντοτε ότι καμία 
ευθύνη μπορεί να αποδοθεί στην Τράπεζα σε σχέση με αυτά. 
 
Σημειώνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Τρεχούμενος Λογαριασμός δύναται να χρεωθεί πέραν του διαθέσιμου 
υπολοίπου και σε τέτοια περίπτωση το ποσό της εν λόγω υπέρβασης θα φέρει χρεωστικό τόκο με ένα ετήσιο 
καθορισμένο επιτόκιο που θα ορίζεται από την Τράπεζα από καιρό σε καιρό. Επιπλέον ο λογαριασμός θα επιβαρύνεται 
με επιπρόσθετη χρέωση τόκου υπερημερίας μέχρι του εκάστοτε επιτρεπόμενου ποσοστού από τη νομοθεσία επί του 
χρεωστικού υπολοίπου. Ο εν λόγω τόκος θα λογίζεται, θα χρεώνεται και θα καταβάλλεται κάθε εξαμηνία ήτοι την 30ήν 
Ιουνίου και την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου και παντός έτους μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. Ο Πελάτης θα υποχρεούται να 
εξοφλήσει το ποσό της υπέρβασης πλέον τον χρεωστικό τόκο, και δεν θα είναι αναγκαία προς τούτο η οποιαδήποτε 
απαίτηση πληρωμής εκ μέρους της Τραπέζης. Ο Πελάτης χρεώνεται επίσης με όλους τους φόρους ή τέλη οποιουδήποτε 
είδους που δυνατόν να απαιτούνται λόγω της κατάθεσης, του παρατραβήγματος, πιστωτικών διευκολύνσεων, 
εισοδήματος, εγγυήσεων κλπ του Πελάτη, ακόμα και αν η πληρωμή απαιτείται και γίνεται μετά το κλείσιμο του σχετικού 
λογαριασμού. 
 
Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να επιβάλλει οποιεσδήποτε χρεώσεις και/ή τέλη και/ή προμήθειες που ισχύουν από 
καιρού εις καιρόν αναφορικά με υπηρεσίες που παρέχει σε σχέση με τον/τους λογαριασμό/ούς του Πελάτη σύμφωνα με 
τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας. Τέτοιες χρεώσεις και/ή τέλη και/ή προμήθειες καθώς και όλα 
τα έξοδα της Τράπεζας που αφορούν την εκτέλεση Οδηγιών του Πελάτη και/ή τη λειτουργία 
οποιουδήποτε/οποιωνδήποτε λογαριασμού/ών του Πελάτη (περιλαμβανομένων και εξόδων λόγω παγοποίησης, 
κατάσχεσης ή επιβάρυνσης οποιουδήποτε/οποιωνδήποτε λογαριασμού/ών του Πελάτη, ή εγγυητή ή οποιουδήποτε 
άλλου παρόχου εξασφάλισης) θα βαρύνουν τον Πελάτη σύμφωνα με τις ισχύουσες χρεώσεις της Τράπεζας και θα 
χρεώνονται στον Τρεχούμενο Λογαριασμό του Πελάτη. Αντίγραφο του Καταλόγου Προμηθειών και Χρεώσεων της 
Τράπεζας διατίθεται σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διεύθυνση 
www.cdb.com.cy. Σε περίπτωση αναθεώρησης των προμηθειών και χρεώσεων, ο αναθεωρημένος Κατάλογος 
Προμηθειών και Χρεώσεων θα είναι διαθέσιμος στα καταστήματα και θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
στη διεύθυνση www.cdb.com.cy ή θα κοινοποιείται στον Πελάτη με τρόπο που θεωρεί η Τράπεζα κατάλληλο και 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε νομοθεσίας. 
 
Σε περιπτώσεις αρνητικού επιτοκίου, ο υπολογισμός βασίζεται στο ημερήσιο πιστωτικό υπόλοιπο και ο συσσωρευμένος 
τόκος λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του διαθέσιμου υπολοίπου του λογαριασμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
ο τόκος κεφαλαιοποιείται και χρεώνεται στις 30/06 και 31/12 ή κατά το κλείσιμο του λογαριασμού.   
 
7. Εμπρόθεσμη Κατάθεση  
 
Αναφορικά με εμπρόθεσμη κατάθεση («Εμπρόθεσμη Κατάθεση») τα ακόλουθα ισχύουν, επιπρόσθετα και χωρίς 
επηρεασμό των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων:  
 
(α) Η Τράπεζα θα εκδώσει στον Πελάτη αποδεικτικό Εμπρόθεσμης Κατάθεσης, στο οποίο θα αναφέρεται το αρχικό 

κεφάλαιο της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης, το όνομα του Πελάτη, ο αριθμός αναφοράς, η ημερομηνία αξίας, η 
ημερομηνία λήξης και το επιτόκιο που ισχύει καθώς και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που η Τράπεζα θεωρεί 
αναγκαίες. Νοείται ότι το επιτόκιο δύναται να είναι αρνητικό.  

 
(β) Το ποσό της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης θα διατηρείται στον λογαριασμό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται 

στο αποδεικτικό Εμπρόθεσμης Κατάθεσης.  
 
(γ) Το επιτόκιο που θα φέρει η Εμπρόθεσμη Κατάθεση καθορίζεται από την αρχή και εξαρτάται από το ποσό και την 

περίοδο ισχύος της κατάθεσης.  Ο τόκος πληρώνεται κατά τη λήξη, αφού αφαιρεθούν οποιαδήποτε δικαιώματα και 
χρεώσεις της Τράπεζας καθώς και οποιοιδήποτε φόροι, χρεώσεις κλπ που απαιτούνται σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.  

 
(δ) Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει αποπληρωμή της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης με την παράδοση γραπτής ειδοποίησης 

προς την Τράπεζα τουλάχιστον δύο εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία λήξης. Σε τέτοια περίπτωση, η 
Εμπρόθεσμη Κατάθεση θα πληρώνεται κατά την ημερομηνία λήξης στο νόμισμα της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης ή το 
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ισάξιο ποσό θα πληρώνεται κατά την εν λόγω ημερομηνία σε άλλο νόμισμα ως οι Οδηγίες του Πελάτη, και εφόσον 
τέτοιες Οδηγίες είναι αποδεκτές από την Τράπεζα. 

 
(ε) Εκτός όπου έχουν δοθεί γραπτές οδηγίες προς την Τράπεζα περί του αντιθέτου, σύμφωνα με το (δ) πιο πάνω, κατά 

τη λήξη της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης, το κεφάλαιό της, μαζί με οποιοδήποτε συσσωρευμένο τόκο, θα 
επανακατατίθεται αυτόματα για περίοδο ίση με την περίοδο που έληξε κατά την ημερομηνία λήξης. Σε τέτοια 
περίπτωση, το επιτόκιο που θα ισχύει αναφορικά με την Εμπρόθεσμη Κατάθεση θα είναι το επιτόκιο που ισχύει και 
εφαρμόζεται την ημέρα έναρξης της νέας Εμπρόθεσμης Κατάθεσης. Επιβεβαίωση της εν λόγω ανανέωσης της 
Εμπρόθεσμης Κατάθεσης, της νέας ημερομηνίας λήξης και του επιτοκίου, θα κοινοποιείται στον Πελάτη με νέο 
αποδεικτικό Εμπρόθεσμης Κατάθεσης. 

 
(στ) Εάν επιτραπεί από την Τράπεζα η απόσυρση ολόκληρης ή μέρους της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης πριν την 

ημερομηνία λήξης, τότε κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, ο τόκος επί του ποσού που έχει αναληφθεί δυνατόν 
να μην καταστεί οφειλόμενος και πληρωτέος αναφορικά με την αναλωθείσα περίοδο της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης 
ή με μέρος αυτής, και/ή δυνατόν να χρησιμοποιηθεί άλλο από το συμφωνηθέν επιτόκιο. Περαιτέρω, δύναται να 
χρεωθεί τέλος πρόωρης ανάληψης (early withdrawal fee) σύμφωνα με τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων 
της Τράπεζας σε ισχύ τη δεδομένη στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση το αποδεικτικό Εμπρόθεσμης Κατάθεσης θα 
ακυρώνεται αυτόματα, είτε επιστραφεί στην Τράπεζα είτε όχι.  

 
(ζ) Η Εμπρόθεσμη Κατάθεση θα παραμείνει στο νόμισμα σύμφωνα με την αρχική Οδηγία του Πελάτη, εκτός και αν ο 

Πελάτης ειδοποιήσει την Τράπεζα γραπτώς τουλάχιστον δύο εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία λήξης ότι 
επιθυμεί να μετατρέψει το ποσό της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης κατά την ημερομηνία λήξης σε άλλο νόμισμα.  Η 
Τράπεζα θα ειδοποιήσει τον Πελάτη γραπτώς κατά πόσο η μετατροπή της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης σε αυτό το 
νόμισμα είναι αποδεκτή.  Αν το νόμισμα το οποίο έχει ζητήσει ο Πελάτης δεν είναι αποδεκτό από την Τράπεζα, η 
Εμπρόθεσμη Κατάθεση θα παραμείνει στο νόμισμα στο οποίο βρίσκεται, εκτός και αν ο Πελάτης δώσει γραπτή 
ειδοποίηση για άλλο νόμισμα το οποίο είναι αποδεκτό από την Τράπεζα.  

 
8. Λογαριασμός Προειδοποίησης 
 
Αναφορικά με λογαριασμό προειδοποίησης («Λογαριασμός Προειδοποίησης») τα ακόλουθα ισχύουν, επιπρόσθετα και 
χωρίς επηρεασμό των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων: 
 
(α) Για κάθε κατάθεση που έγινε σε Λογαριασμό Προειδοποίησης, θα εκδίδεται απόδειξη κατάθεσης η οποία θα 

παραδίνεται/ταχυδρομείται στον Πελάτη ως απτή απόδειξη της πράξης. 
 
(β) Το επιτόκιο το οποίο θα φέρει ο Λογαριασμός Προειδοποίησης ποικίλει και εξαρτάται από το ποσό της κατάθεσης 

και την περίοδο προειδοποίησης.  Ο τόκος κεφαλαιοποιείται μία φορά τον χρόνο και πληρώνεται αφού αφαιρεθούν 
οποιαδήποτε δικαιώματα της Τράπεζας και οποιοιδήποτε φόροι, χρεώσεις κλπ που απαιτούνται σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  Τηρουμένων των προνοιών της νομοθεσίας, η Τράπεζα θα μπορεί οποιαδήποτε 
στιγμή να μειώνει, αυξάνει ή διαφοροποιεί το επιτόκιο του Λογαριασμού Προειδοποίησης.  Οποιαδήποτε τέτοια 
διαφοροποίηση θα έχει άμεση ισχύ και θα κοινοποιείται στον Πελάτη με οποιοδήποτε μέσο η Τράπεζα κρίνει 
σκόπιμο. Νοείται ότι το επιτόκιο δύναται να είναι αρνητικό. 

 
(γ) Ποσά μπορούν να αποσυρθούν από Λογαριασμό Προειδοποίησης στη λήξη της σχετικής προειδοποίησης που έχει 

υποβληθεί από τον Πελάτη, σύμφωνα με την περίοδο προειδοποίησης του συγκεκριμένου Λογαριασμού 
Προειδοποίησης.  Σε περίπτωση απόσυρσης νωρίτερα από την απαιτούμενη προειδοποίηση, η Τράπεζα δύναται 
κατά την απόλυτη κρίση της να χρεώσει τέλος πρόωρης ανάληψης (early withdrawal fee).  

 
9. Αποταμιευτικός Λογαριασμός 
 
Αναφορικά με αποταμιευτικό λογαριασμό («Αποταμιευτικός Λογαριασμός») τα ακόλουθα ισχύουν, επιπρόσθετα και 
χωρίς επηρεασμό των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων: 
 
(α) Η Τράπεζα προσφέρει δύο ειδών Αποταμιευτικούς Λογαριασμούς – τον Εβδομαδιαίο Αποταμιευτικό Λογαριασμό 

και τον Μηνιαίο Αποταμιευτικό Λογαριασμό. 
 
(β) Ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός είναι διαθέσιμος μόνο για τα Φυσικά Πρόσωπα.  
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(γ) Αποταμιευτικός Λογαριασμός μπορεί να ανοιχθεί μόνο για καταθέσεις σε Ευρώ. 
 
(δ) Ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός προσφέρει δικαίωμα ανάληψης σε συγκεκριμένους χρόνους: Αναλήψεις μπορούν 

να πραγματοποιηθούν για τους Μηνιαίους Αποταμιευτικούς Λογαριασμούς μόνο την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 
μήνα και για τους Εβδομαδιαίους Αποταμιευτικούς Λογαριασμούς μόνο την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. 

 
(ε) Εάν επιτραπεί από την Τράπεζα κατά την κρίση της, μετά από ειδική έγκριση, ανάληψη μέρους ή ολόκληρου του 

ποσού που βρίσκεται κατατεθειμένο στον Αποταμιευτικό Λογαριασμό εκτός των προκαθορισμένων ημερών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8 (γ) πιο πάνω κατά τις οποίες επιτρέπεται η ανάληψη, η Τράπεζα θα δικαιούται να 
χρεώσει τέλος πρόωρης ανάληψης (early withdrawal fee), το οποίο θα υπολογίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με 
το είδος του Αποταμιευτικού Λογαριασμού. 

 
(στ) Αναλήψεις από τον Αποταμιευτικό Λογαριασμό μπορούν να πραγματοποιηθούν για οποιοδήποτε ποσό. Το 

αναληφθέν ποσό θα μεταφέρεται στον συνδεδεμένο Τρεχούμενο Λογαριασμό του Πελάτη. 
 
(ζ) Το επιτόκιο το οποίο θα φέρει ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός εξαρτάται από το είδος του λογαριασμού. 
 
(η) Τηρουμένων των προνοιών της νομοθεσίας, η Τράπεζα θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μειώνει, αυξάνει ή 

διαφοροποιεί το επιτόκιο του Αποταμιευτικού Λογαριασμού. Οποιαδήποτε τέτοια διαφοροποίηση θα έχει άμεση ισχύ 
και θα κοινοποιείται στον Πελάτη με οποιοδήποτε μέσο η Τράπεζα κρίνει σκόπιμο. Νοείται ότι το επιτόκιο δύναται 
να είναι αρνητικό. 

 
(θ) Ο τόκος θα υπολογίζεται καθημερινά επί του καθαρού υπολοίπου του Αποταμιευτικού Λογαριασμού (cleared 

balance). 
 
(ι) Ο τόκος πληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους αφού αφαιρεθούν οποιαδήποτε δικαιώματα και χρεώσεις 

της Τράπεζας καθώς και οποιοιδήποτε φόροι, χρεώσεις, κλπ που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία από 
καιρού εις καιρόν. 

 
(κ) Καταθέσεις στον Αποταμιευτικό Λογαριασμό μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε υπό μορφή μετρητών, επιταγών, 

ηλεκτρονικών μεταφορών κλπ. 
 
10.  Αδρανείς Λογαριασμοί 
 
(α) Ένας λογαριασμός θεωρείται αδρανής όταν δεν έχουν γίνει συναλλαγές για τουλάχιστον365 ημερολογιακές μέρες 

από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής.   
 
(β) Η έννοια της ‘συναλλαγής’ δεν περιλαμβάνει τραπεζικές χρεώσεις που επιβάλλονται κατά την περίοδο που 

προηγείται της αδράνειας του λογαριασμούς (όπως κεφαλαιοποιήσεις τόκων, χρεώσεις που γίνονται από την 
Τράπεζα, αλλαγή του επιτοκίου, άμυνα, ειδική συνεισφορά, κλπ.). 

 
(γ) Όταν ο λογαριασμός κατηγοριοποιηθεί ως αδρανής, η Τράπεζα δυνατό να παγοποιήσει το λογαριασμό με τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε να μην δέχεται οποιεσδήποτε χρεωστικές ή πιστωτικές συναλλαγές. Ένας αδρανής λογαριασμός 
δυνατό να επαναενεργοποιηθεί, μόνο αφού ακολουθηθούν οι εκάστοτε διαδικασίες της Τράπεζαςκαι αφού ο 
Πελάτης παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες προς την Τράπεζα για σκοπούς ταυτοποίησης. Περαιτέρω, η 
Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να παγοποιήσει το Λογαριασμό του Πελάτη όταν αυτός δεν 
ανταποκρίνεται στο αίτημα της Τράπεζας για επικαιροποίηση των Πληροφοριών του Πελάτη ως προνοείται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική και διαδικασίες της Τράπεζας που αφορούν την παρεμπόδιση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

 
(δ) Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει αδρανείς λογαριασμούς με μηδενικό υπόλοιπο που παραμένουν  

 αδρανείς για περίοδο πέραν των 365 ημερολογιακών ημερών.  
 

11. Επιταγές 
 
Επιπρόσθετα και χωρίς επηρεασμό των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο Πελάτης υποχρεούται και αναλαμβάνει 
να φυλάσσει πάντοτε όλα τα βιβλιάρια επιταγών που του εκδίδονται σε ασφαλισμένο μέρος και αναλαμβάνει την ευθύνη 
για άμεση επιστροφή όλων των μη χρησιμοποιημένων επιταγών, αμέσως μόλις κληθεί να πράξει τούτο από την Τράπεζα.  
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Ο Πελάτης δηλώνει διά της παρούσης ότι έχει ενημερωθεί δεόντως για τους κανονισμούς έκδοσης επιταγών και 
αναγνωρίζει την ανάγκη να συμπληρώνει προσεκτικά τις επιταγές και συμφωνεί ότι δεν θα εκδίδει επιταγές με τρόπο 
που θα καθιστά την αλλοίωση τους δύσκολη να διαπιστωθεί. Περαιτέρω, ο Πελάτης δηλώνει ότι θα ειδοποιεί αμέσως την 
Τράπεζα γραπτώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του βιβλιάριου επιταγών ή οποιασδήποτε επιταγής.  
 
Αν οποιαδήποτε επιταγή του Πελάτη πληρωτέα από οποιοδήποτε λογαριασμό που ο Πελάτης διατηρεί με οποιοδήποτε 
τραπεζικό ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, δεν πληρωθεί λόγω «ανεπάρκειας κεφαλαίων», με την ερμηνεία που δίνεται σε 
αυτόν τον όρο σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, το όνομα του Πελάτη και τα στοιχεία του θα καταχωρηθούν στο  
«Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών» («ΚΑΠ») που διατηρείται για το σκοπό αυτό από 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Αμέσως, ο Πελάτης θα εμποδίζεται από του να προβαίνει σε οποιεσδήποτε 
συναλλαγές αναφορικά με τον Τρεχούμενο Λογαριασμό του με την Τράπεζα μέχρι το όνομα του να διαγραφεί από το 
ΚΑΠ. 
 
12. Ανωτέρα Βία  
 
Η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια του Πελάτη αν η Τράπεζα εμποδίζεται από του να προσφέρει 
τραπεζικές ή άλλες υπηρεσίες στον Πελάτη λόγω απεργιών, συλλογικών δράσεων, διακοπών στην παροχή ενέργειας ή 
στη λειτουργία εξοπλισμού, εργατικών διαφορών, πόλεμο, φυσικών καταστροφών, θεομηνιών, πυρκαγιών ή 
πληµµύρων, πράξης ή διατάγματος Κυβέρνησης, Κυβερνητικού Οργανισμού, Υπηρεσίας ή οργανωμένου συνόλου η 
οποία ασκεί κρατικές εξουσίες είτε de jure είτε de factο, καθυστέρησης, λάθους παράλειψης ή αδυναμίας εκτέλεσης 
οποιασδήποτε υπηρεσίας όπως ταχυδρομείου, τηλεγραφείου, ενσύρματης ή ασύρματης τηλεφωνίας και γενικά 
καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούν να ελέγξουν και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρ΄ 
όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο. 
 
13. Γενικά  
 
Τηρουμένων των προνοιών της Σύμβασης-Πλαισίου στο βαθμό που αυτή εφαρμόζεται και της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να απορρίψει οποιαδήποτε συναλλαγή του Πελάτη και/ή 
να τερματίσει τη σχέση της με οποιοδήποτε Πελάτη.  
 
Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται αποκλειστικά από το Κυπριακό Δίκαιο και θα εμπίπτουν στην δικαιοδοσία 
των Κυπριακών Δικαστηρίων. Η λήψη δικαστικών μέτρων στην Κύπρο δεν αποκλείει την Τράπεζα από του να λάβει 
ταυτόχρονα ή άλλως πως μέτρα σε άλλη δικαιοδοσία αναφορικά με οποιαδήποτε διαφωνία ή θέμα μεταξύ της και του 
Πελάτη. 
 
14. Γένος και Αριθμός 
 
Οποιαδήποτε αναφορά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις στο αρσενικό γένος θα περιλαμβάνει και το θηλυκό 
και αντίστροφα και οποιαδήποτε αναφορά στον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνει και τον πληθυντικό και αντίστροφα.    
 
ΟΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ/ΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΩΝ 
 
Οι από κοινού κάτοχοι του/ων οποιουδήποτε/οποιωνδήποτε κοινού/ών λογαριασμού/ών, υπό την ιδιότητα τους ως 
πιστωτές της Τράπεζας, αλληλέγγυα και κεχωρισμένα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν αναφορικά 
με τον/ους κοινό/ούς τους λογαριασμό/ούς. Υπό την ιδιότητα τους ως χρεώστες ωστόσο είναι αλληλέγγυα και 
κεχωρισμένα υπεύθυνοι έναντι της Τράπεζας για όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τον/ους κοινό/ούς 
λογαριασμό/ούς, και ειδικότερα για όλα τα ποσά που χρεώνονται στον/ους κοινό/ούς λογαριασμό/ούς υπό μορφή 
κεφαλαίου, τόκου, προμηθειών και χρεώσεων.  
 
Εκτός και αν προνοείται διαφορετικά στην Αίτηση για Άνοιγμα Λογαριασμού/ών - Φυσικά Πρόσωπα - Κοινός/οί 
Λογαρισμός/οί, ο κάθε ένας από τους κατόχους κοινού/ών λογαριασμού/ών θα δικαιούται να αποσύρει, από μόνος του 
και χωρίς περιορισμό, ολόκληρο ή μέρος του ποσού του/ων κοινού/ών λογαριασμού/ών. Μια μόνο υπογραφή 
οποιουδήποτε από τους κατόχους κοινού/ών λογαριασμού/ών και/ή του/των αντιπροσώπου/ων τους είναι αρκετή για να 
απαλλάξει την Τράπεζα από τις υποχρεώσεις της. 
 
Σε περίπτωση θανάτου ενός ή και περισσότερων εκ των κατόχων κοινού/ών λογαριασμού/ών, ο/οι κάτοχος/οι που 
έχει/ουν επιζήσει δικαιούται/δικαιούνται από μόνος/μόνοι του/τους να συνεχίσει/ουν να χειρίζεται/ονται το λογαριασμό ή 
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να αποκαλύπτει/ουν στοιχεία αναφορικά με τον λογαριασμό σε τρίτα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να εξασφαλίσουν 
τέτοια στοιχεία. 
 
Για το κλείσιμο κοινού λογαριασμού, η Τράπεζα θα πρέπει να λάβει γραπτές οδηγίες δεόντως υπογεγραμμένες από 
όλους τους κατόχους κοινού λογαριασμού ή σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους κατόχους κοινού 
λογαριασμού, τότε όλοι ο/οι άλλοι επιζών/ντες θα υπογράψουν για το κλείσιμο του κοινού λογαριασμού. 
 
Οι παρόντες όροι διέπουν μόνο τη σχέση της Τράπεζας με τους κατόχους κοινού/ών λογαριασμού/ών.  Συνεπώς, οι 
παρόντες δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε νομική σχέση που πιθανό να υφίσταται μεταξύ των κατόχων κοινού/ών 
λογαριασμού/ών ή των νόμιμων κληρονόμων τους, αναφορικά με οποιαδήποτε απαίτηση επί των περιουσιακών 
στοιχείων του/ων λογαριασμού/ών.  
 
Εκτός και αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες, η Τράπεζα εξουσιοδοτείται να πιστώσει τον/ους κοινό/ούς λογαριασμό/ούς 
με όλα τα ποσά τα οποία εισπράττει εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των κατόχων κοινού/ών λογαριασμού/ών.  
 
Σε περίπτωση που θα παραληφθούν αντιφατικές οδηγίες από τους κατόχους κοινού/ών λογαριασμού/ών, η Τράπεζα 
διατηρεί το δικαίωμα, στην απόλυτη κρίση της, να παγοποιήσει τον λογαριασμό/ούς και να ενημερώσει τους κατόχους 
κοινού/ών λογαριασμού/ων περί τούτου, μέχρις ότου οι κατόχοι κοινού/ών λογαριασμού/ών έρθουν σε αμοιβαία γραπτή 
απόφαση την οποία θα κοινοποιήσουν στην Τράπεζα ή προσκομίσουν Διάταγμα Δικαστηρίου στην Τράπεζα, οτιδήποτε 
συμβεί πρώτο.  
 
Οι από κοινού κάτοχοι κοινού/ών λογαριασμού/ών αλληλέγγυα και κεχωρισμένα συμφωνούν να αποζημιώσουν την 
Τράπεζα για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε υποστεί ως αποτέλεσμα απαιτήσεων σχετικών με τους παρόντες όρους από 
οποιονδήποτε από τους κατόχους κοινού/ών λογαριασμού/ών, τους κληρονόμους τους, τους νόμιμους δικαιούχους ή 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 


