Όροι και Προϋποθέσεις για AISP
1. Γενικά
Όταν επιλέξετε να προσθέσετε/να συμπεριλάβετε έναν λογαριασμό ο οποίος
δεν αποτελεί λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου, συμφωνείτε ότι η Τράπεζα
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα»), ενεργώντας ως Πάροχος
Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού, θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας
μόνο για σκοπούς ανάγνωσης (υπόλοιπα λογαριασμού, στοιχεία λογαριασμού,
ιστορικό συναλλαγών, κατάσταση συναλλαγής), προκειμένου να παρέχονται
συγκεντρωτικές πληροφορίες και να έχετε τη δυνατότητα να έχετε μια
συνολική εικόνα όσον αφορά τους λογαριασμούς που επιλέγετε να συνδέσετε.
Η Τράπεζα δυνατόν να ενημερώνει τις πληροφορίες μέχρι ένα ορισμένο όριο
φορών και να τις αποθηκεύει στα συστήματα της χωρίς σας ζητά κάτι τέτοιο
ενεργά,
ως
αυτό
επιτρέπεται
από
τη
σχετική
νομοθεσία,
κανονισμούς/καθοδήγηση και ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, ως αυτά δυνατόν
εκάστοτε να τροποποιούνται, και να διαθέτει τις πληροφορίες αυτές προς εσάς
σε περίπτωση που το σύστημα της άλλης τράπεζας δεν είναι διαθέσιμο ή εάν
επιλέξετε να μην επανασυνδεθείτε με την ιστοσελίδα/εφαρμογή της άλλης
τράπεζας όταν φθάσει η ημερομηνία λήξης της συγκατάθεσης. Είναι επίσης
δυνατόν η Τράπεζα να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων
(ήτοι, δικαιούχους ή κατόχους κοινών λογαριασμών) και αντιλαμβανόμαστε ότι
λάβατε τη συγκατάθεση τους προτού να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία.
Συνιστούμε να ελέγξετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της
Τράπεζας προτού να δώσετε τη συγκατάθεση σας. Η συγκατάθεση που δίνετε
θα έχει μια ημερομηνία λήξης. Η μέγιστη περίοδος εξαρτάται από την άλλη
τράπεζα και ποικίλλει. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε ένα μικρότερο
χρονικό διάστημα, νοουμένου ότι θα το επιτρέψει το άλλο μέρος. Η διαδικασία
συγκεντροποίησης θα ολοκληρωθεί μέσω της πλατφόρμας της τράπεζας που
εξυπηρετεί τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας
από την υπηρεσία αυτή ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας την εγγραφή είτε από
την ηλεκτρονική υπηρεσία 1bank Web Banking είτε από την εφαρμογή Mobile
Banking App της Τράπεζας Κύπρου.
Τώρα εξέρχεστε από την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Τράπεζας και κατευθύνεστε
στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της επιλεγμένης τράπεζας ώστε να ολοκληρώσετε
τη διαδικασία εξουσιοδότησης και να επιλέξετε τον λογαριασμό/τους
λογαριασμούς που θα συνδεθούν. Τα στοιχεία που πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε για σκοπούς ελέγχου πρέπει να είναι αυτά που σας δόθηκαν
από την επιλεγμένη τράπεζα/από την τράπεζα που εξυπηρετεί τον
λογαριασμό/τους λογαριασμούς. Η Τράπεζα δεν ασκεί έλεγχο στην
ιστοσελίδα/εφαρμογή της επιλεγμένης τράπεζας και ούτε η Τράπεζα, ούτε οι
θυγατρικές της, ούτε τα συνδεδεμένα της πρόσωπα δεν θα είναι υπεύθυνα για
το περιεχόμενο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της άλλης τράπεζας
η οποία είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα αυτή, ούτε εγγυώνται ούτε
επικυρώνουν τις διαδικασίες της άλλης τράπεζας ή τις πληροφορίες,
συστάσεις, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα της
άλλης τράπεζας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εξουσιοδότησης, θα
μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Τράπεζας.
Η ιστοσελίδα της άλλης τράπεζας δυνατόν να υπόκειται σε διαφορετικές
Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλειας από αυτές που
εφαρμόζει η Τράπεζα. Συνιστούμε να ελέγξετε την Αποποίηση Ευθύνης
(Disclaimer), τις Οδηγίες Ασφαλείας, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και την Πολιτική Ασφάλειας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της
άλλης τράπεζας προτού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εξουσιοδότησης και
προτού δώσετε οποιεσδήποτε προσωπικές, εμπιστευτικές ή οποιεσδήποτε
άλλες πληροφορίες.

φθάσει η ημερομηνία λήξης της συγκατάθεσης. Η Τράπεζα θα έχει πρόσβαση
στα δεδομένα μόνο για σκοπούς ανάγνωσης και τα δεδομένα αυτά θα
εμφανίζονται με τον τρόπο που παρέχονται από την τράπεζα που εξυπηρετεί
τον λογαριασμό. Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε παράσταση ή
εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την πληρότητα,
την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο
Ιστορικό Συναλλαγών και η Τράπεζα και/ή οι θυγατρικές της και/ή τα
συνδεδεμένα της πρόσωπα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη όσον αφορά
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της
έμμεσης απώλειας ή ζημίας ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει
από το γεγονός ότι το Ιστορικό Συναλλαγών δεν ήταν ενημερωμένο σε μια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή και/ή ήταν ελλιπές και/ή λανθασμένο.
Περαιτέρω, η Τράπεζα και/ή οι θυγατρικές της και/ή τα συνδεδεμένα της
πρόσωπα δεν θα φέρουν ευθύνη σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, έμμεσης απώλειας
ή ζημίας ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκλήθηκε από μη
εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ή συναλλαγές που εκτελέστηκαν εσφαλμένα οι
οποίες προέρχονται ή για τις οποίες δόθηκε εντολή ή εκτελέστηκαν μέσω μιας
τρίτης τράπεζας.

3. Αποποίηση Ευθύνης όσον αφορά τις Πληροφορίες Λογαριασμού
Οι Πληροφορίες Λογαριασμού περιέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα όπως
αυτά λήφθηκαν από την τράπεζα που εξυπηρετεί τον λογαριασμό σας με τη
συγκατάθεση σας. Δυνατόν επίσης να περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων
(ήτοι, κατόχων κοινών λογαριασμών) και αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε λάβει τη
συγκατάθεση τους για τον σκοπό αυτό προτού ενεργοποιήσετε τη διαδικασία.
Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα, ως πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών
λογαριασμού, λαμβάνει τα δεδομένα αυτά μόνο για σκοπούς παροχής
υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού. Η Τράπεζα δυνατόν να ενημερώσει τις
πληροφορίες αυτές μέχρι ένα ορισμένο όριο φορών και να τις αποθηκεύει στα
συστήματα της χωρίς να σας το ζητήσει ενεργά ως επιτρέπεται από τη σχετική
νομοθεσία, κανονισμούς/καθοδήγηση και ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, ως
αυτά δυνατόν εκάστοτε να τροποποιούνται και να σας διαθέτει τις
πληροφορίες αυτές σε περίπτωση που το σύστημα της άλλης τράπεζας δεν
είναι διαθέσιμο ή σε περίπτωση που επιλέξετε να μην επανασυνδεθείτε με την
ιστοσελίδα/εφαρμογή της άλλης τράπεζας όταν φθάσει η ημερομηνία λήξης
της συγκατάθεσης. Η Τράπεζα θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μόνο για
σκοπούς ανάγνωσης και τα δεδομένα αυτά θα εμφανίζονται με τον τρόπο που
αυτά παρέχονται από την τράπεζα που εξυπηρετεί τον λογαριασμό. Η Τράπεζα
δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε παράσταση ή εγγύηση οποιασδήποτε μορφής,
ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ορθότητα
των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις Πληροφορίες Λογαριασμού και η
Τράπεζα και/ή οι θυγατρικές της και/ή τα συνδεδεμένα της πρόσωπα δεν
αναλαμβάνουν καμία ευθύνη όσον αφορά οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά,
συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης απώλειας ή ζημίας ή
οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από το γεγονός ότι οι
Πληροφορίες Λογαριασμού δεν ήταν ενημερωμένες μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή και/ή ήταν ελλιπείς και/ή λανθασμένες.

2. Αποποίηση Ευθύνης όσον αφορά το Ιστορικό Συναλλαγών
Το Ιστορικό Συναλλαγών περιέχει τα προσωπικά σας δεδομένα όπως αυτά
λαμβάνονται από την τράπεζα που εξυπηρετεί τον λογαριασμό σας με τη
συγκατάθεση σας. Δυνατόν επίσης να περιέχει προσωπικά δεδομένα τρίτων
(ήτοι, δικαιούχων ή κατόχων κοινών λογαριασμών) και αντιλαμβανόμαστε ότι
έχετε λάβει τη συγκατάθεση τους για τον σκοπό αυτό προτού να
ενεργοποιήσετε τη διαδικασία. Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα, ως πάροχος
υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού, λαμβάνει τα δεδομένα αυτά μόνο για
σκοπούς παροχής υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού. Η Τράπεζα δυνατόν
να ενημερώσει τις πληροφορίες αυτές μέχρι ένα ορισμένο όριο φορών και να
τις αποθηκεύει στα συστήματα της, χωρίς να σας το ζητήσει ενεργά, ως αυτό
επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία, κανονισμούς/καθοδήγηση και
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, ως αυτά δυνατόν εκάστοτε να τροποποιούνται
και να σας διαθέτει τις πληροφορίες αυτές σε περίπτωση που το σύστημα της
άλλης τράπεζας δεν είναι διαθέσιμο ή σε περίπτωση που επιλέξετε να μην
επανασυνδεθείτε με την ιστοσελίδα/εφαρμογή της άλλης τράπεζας όταν
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