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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Η Τράπεζα μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη 
κρίση της να καθυστερήσει/ αναστείλει/ σταματήσει οποιαδήποτε 
εντολή/οδηγία, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων 
ελέγχων σε σχέση με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και/ή 
ξέπλυμα χρημάτων και/ή ελέγχων για οικονομική απάτη και/ή 
άλλα ζητήματα που διέπονται από σχετική νομοθεσία και/ή από 
τους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank.  

2. Η Τράπεζα μπορεί σε οποιονδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη 
κρίση της να ζητήσει όπως ο Χρήστης/Κάτοχος Λογαριασμού 
σταματήσει να χρησιμοποιεί το User ID και/ή Κωδικό Ασφαλείας 
και/ή οποιοδήποτε άλλο Μέσo Πληρωμών της Υπηρεσίας 1bank 
και/ή να περιορίσει και/ή να αρνηθεί την πρόσβαση στο 
Χρήστη/Κάτοχο Λογαριασμού στην Υπηρεσία 1bank.  

3. Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται για ανακριβείς ή ασυμπλήρωτες 
πληροφορίες που έχουν δοθεί και/ή παραδοθεί από τον 
Χρήστη/Κάτοχο Λογαριασμού μέσω της Υπηρεσίας 1bank, ή για 
οποιαδήποτε απώλεια του Χρήστη/Κατόχου Λογαριασμού ως 
συνέπεια των πιο πάνω.  

4. Η Τράπεζα δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο και κατά την 
απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να περιορίσει τα προϊόντα 
και/ή τις Υπηρεσίες που προσφέρει η Υπηρεσία 1bank και να 
αποφασίσει τις ώρες και τις μέρες που θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο προϊόν ή Υπηρεσία.  

5. Η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να εγκρίνει ή 
να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.  

6. Η Τράπεζα θα δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς 
προειδοποίηση να συμψηφίζει οποιοδήποτε ποσό των 
καταθέσεων με οποιαδήποτε οφειλή του Κατόχου Λογαριασμού, 
ανεξαρτήτως αιτίας ή λόγου, προς την Τράπεζα.  

7. Η Τράπεζα δύναται να αποταθεί σε οποιοδήποτε νόμιμα 
συστημένο αρχείο πληροφοριών που λειτουργεί στη Δημοκρατία 
και να ζητήσει τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη μέχρι 
σήμερα λειτουργία των λογαριασμών του Κατόχου Λογαριασμού 
καθώς και την πιστοληπτική του ικανότητα.  

8. Η Τράπεζα δύναται να τροφοδοτεί νόμιμα λειτουργόν αρχείο 
πληροφοριών με στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τη 
λειτουργία των λογαριασμών και την πιστοληπτική ικανότητα του 
Κάτοχου Λογαριασμού.  

9. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εσφαλμένης καταχώρησης στο 
λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού, ο Κάτοχος Λογαριασμού 
εξουσιοδοτεί την Τράπεζα κατά την απόλυτη κρίση της, να 
αντιλογήσει την εσφαλμένη καταχώρηση και να προβεί σε 
οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για να διορθώσει την εσφαλμένη 
καταχώρηση. Ο Κάτοχος Λογαριασμού δηλώνει ότι οποιαδήποτε 
εσφαλμένη καταχώρηση στο λογαριασμό του δεν δημιουργεί 
κανένα δικαίωμα για τον εαυτό του ή οποιαδήποτε ευθύνη για την 
Τράπεζα.  

10. Οι Ορισμοί "Χρήστης", "Κάτοχος Λογαριασμού", "User ID", 
"Κωδικός Ασφαλείας", "Μέσo Πληρωμών της Υπηρεσίας 1bank", 
"Υπηρεσία 1bank" και "Ασφαλή Μηνύματα" έχουν την ίδια έννοια 
και ερμηνεία ως αυτή εκτίθεται και/ή ορίζεται  

και/ή δηλώνεται στους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 
1bank όπως αυτοί τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν από την 
Τράπεζα.  
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Ο λογαριασμός δύναται:  
 

α)Να ανανεώνεται αυτόματα στη λήξη του με ή χωρίς τόκους, προς 
ποσοστό επιτοκίου ίσο με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό επιτοκίου 
της Τράπεζας για τέτοιου είδους λογαριασμούς και με τους ίδιους 
όρους και χρονική περίοδο, ως οι αρχικές οδηγίες του Κατόχου 
Λογαριασμού, και μετέπειτα στην κάθε νέα μεταγενέστερη λήξη, 
εκτός αν ο Κάτοχος Λογαριασμού ειδοποιήσει την Τράπεζα με την 
αποστολή σχετικών προσωπικών οδηγιών μέσω Ασφαλών 
Μηνυμάτων (Secure Messages) προς την Υπηρεσία 1bank, 
τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη λήξη, ως αναφέρεται στο εδάφιο (β) 
κατωτέρω.  
β) Να μην ανανεώνεται στη λήξη του, μόνο εάν ο Κάτοχος 
Λογαριασμού ειδοποιήσει την Τράπεζα με την αποστολή σχετικών 
προσωπικών οδηγιών μέσω Ασφαλών Μηνυμάτων (Secure 
Messages) προς την Υπηρεσία 1bank, 3 ημέρες πριν τη λήξη, ότι:  
i. επιθυμεί την αλλαγή του ύψους του ποσού και/ή της χρονικής 
διάρκειας της κατάθεσης (e-fixed deposit). Σε τέτοια περίπτωση οι 
οδηγίες του Κατόχου Λογαριασμού θα αποστέλλονται στο 
υπεύθυνο κατάστημα του τελευταίου και συνεπώς οι 
οποιεσδήποτε αλλαγές θα υλοποιούνται και/ή πραγματοποιούνται 
μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο επιλέξει η Τράπεζα από καιρού εις καιρόν.  

ii. επιθυμεί το κλείσιμο του λογαριασμού. Σε τέτοια περίπτωση οι 
οδηγίες του Κατόχου Λογαριασμού για κλείσιμο του λογαριασμού 
θα αποστέλλονται στο υπεύθυνο κατάστημα του τελευταίου και 
συνεπώς ο λογαριασμός του θα κλείνει μέσω του δικτύου 
καταστημάτων της Τράπεζας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
επιλέξει η Τράπεζα από καιρού εις καιρόν.  
2. Οι τόκοι στην επέτειο της κατάθεσης (e-fixed deposit) και/ή στη 
λήξη της θα κεφαλαιοποιούνται και θα κατατίθενται στο 
λογαριασμό κατάθεσης (e-fixed deposit) ή θα μεταφέρονται στο 
συνδεόμενο λογαριασμό ή άλλο λογαριασμό που θα υποδείξει ο 
Κάτοχος Λογαριασμού εφόσον ο τελευταίος ειδοποιήσει την 
Τράπεζα με την αποστολή σχετικών προσωπικών οδηγιών μέσω 
Ασφαλών Μηνυμάτων (Secure Messages) προς την Υπηρεσία 
1bank, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη λήξη. Στο λογαριασμό αυτό 
θα μεταφέρεται και το αρχικό κεφάλαιο στη περίπτωση που θα 
κλείσει η συγκεκριμένη κατάθεση (e-fixed deposit).  

3. Οι οδηγίες μέσω Ασφαλών Μηνυμάτων (Secure Messages) προς 
την Υπηρεσία 1bank θα γίνονται αποδεκτές μόνο εάν δίδονται 
ή/και αποστέλλονται από τον Κάτοχο Λογαριασμού της καταθεσης 
e-fixed deposit. 

4. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει τυχόν απαίτηση για 

πληρωμή μέρους ή όλου του ποσού της κατάθεσης (e-fixed 
deposit) πριν τη λήξη. Σε περίπτωση που τέτοια απαίτηση γίνει 
αποδεκτή, ο λογαριασμός θα επιβαρύνεται με το εκάστοτε κόστος 
όπως αυτό καθορίζεται από καιρού εις καιρόν από την Τράπεζα 
και το οποίο δυνατόν να μειώσει το αρχικό κεφάλαιο.  
5. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της κατάθεσης (e-
fixed deposit) και κλείσιμο του λογαριασμού σε περίπτωση που 
αποδειχθεί ότι ο καταθέτης δεν είναι ο νόμιμος δικαιούχος του 
ποσού κατάθεσης.  

6. Το προϊόν προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες συνδρομητές της 
Υπηρεσίας 1bank.  

7. Για το άνοιγμα του λογαριασμού απαιτείται ελάχιστη κατάθεση 
(e-fixed deposit) ποσού η οποία καθορίζεται από καιρού εις καιρόν 
από την Τράπεζα και γνωστοποιείται στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας.  

8. Tο άνοιγμα του λογαριασμού δύναται να γίνει από οποιοδήποτε 
συνδεδεμένο λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού, στο ίδιο 
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νόμισμα, που διατηρεί με την Υπηρεσία 1bank με πιστωτικό 
υπόλοιπο, εξαιρουμένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε 
λογαριασμών πιστωτικών καρτών του Κατόχου Λογαριασμού.  

9. Ο λογαριασμός ανοίγεται μόνο στο όνομα του συνδρομητή της 
Υπηρεσίας 1bank και όχι κοινός με οποιοδήποτε άλλο άτομο.  
 
ΑΠΟΔΟΧΗ  
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αποδεχόμενος/η την επιλογή 
«ΣΥΜΦΩΝΩ/ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», η πράξη αυτή θεωρείται από την 
Τράπεζα ως ρητή και ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των 
Γενικών και Ειδικών Όρων που διέπουν το προϊόν που έχετε 
επιλέξει, τα χαρακτηριστικά του οποίου δια της παρούσης 
βεβαιώνετε ότι τα έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί 
καθώς επίσης και τους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 
1bank.  
 
ΔΗΛΩΣΗ  
Κατανοώ, αποδέχομαι και αναγνωρίζω ότι ο συνδυασμός του User 
ID και Κωδικού Ασφαλείας τα οποία αποτελούν τα στοιχεία 
ταυτοποίησης μου από την Τράπεζα, ισοδυναμούν με την 
υπογραφή μου και συμφωνώ και αποδέχομαι ότι ο εν λόγω 
συνδυασμός επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα που θα επέφερε η 
ιδιόχειρη υπογραφή μου ανεξάρτητα από την πιστοποίηση της ή 
μη από αναγνωρισμένο/ή φορέα/αρχή.  
Περαιτέρω, συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η Τράπεζα θα 
θεωρεί/εκλαμβάνει την καταχώρηση του συνδυασμού του User ID 
και Κωδικού Ασφαλείας ως να προέρχεται από εμένα τον ίδιο/την 
ίδια και η Τράπεζα καμία ευθύνη δεν θα φέρει όταν από δική μου 
αμέλεια και/ή αβλεψία και/ή αδιαφορία και/ή άλλως πως, ο 
συνδυασμός του User ID και Κωδικού Ασφαλείας καταχωρηθεί από 
τρίτο πρόσωπο χωρίς τη δική μου εξουσιοδότηση και/ή βούληση. 
 


