Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Λογαριασμού icount
Σας συμβουλεύουμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του λογαριασμού αυτού.
Υπογράφοντας το έγγραφο ανοίγματος λογαριασμού, βεβαιώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε τους όρους αυτούς και ότι
δεσμεύεστε νομικά έναντι αυτών.
Όροι και Προϋποθέσεις
Υπογράφοντας το παρόν έγγραφο, δηλώνω/ουμε και συμφωνώ/ούμε ότι:
1.

Οι κανονισμοί και η γενική πρακτική που διέπουν την τήρηση και λειτουργία των λογαριασμών της κατηγορίας στην οποία
αναφέρεται η αίτηση αυτή, έχουν εξηγηθεί και είναι πλήρως κατανοητοί και αποδεκτοί από εμένα/εμάς.

2.

Ο κάτοχος του Λογαριασμού icount αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα διεκπεραιώνει οποιεσδήποτε συναλλαγές αφορούν τον
τρεχούμενο λογαριασμό icount, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής ibank πλην οποιασδήποτε πίστωσης μετρητών/επιταγών
στο λογαριασμό icount

3.

Θα είμαι/αστε υπεύθυνος/οι από κοινού και/ή κεχωρισμένα για οποιοδήποτε παρατράβηγμα, δάνειο/α ή οποιεσδήποτε άλλες
πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες θα παραχωρούνται στο όνομα μου/μας ή για λογαριασμό μου/μας, μαζί με ένα ετήσιο
καθορισμένο επιτόκιο που θα ορίζεται από την Τράπεζα από καιρού σε καιρό ή με ένα κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα ισούται
με το Βασικό Επιτόκιο το οποίο, επίσης, θα καθορίζεται από καιρού σε καιρό από την Τράπεζα προσαυξημένο σε κάθε
περίπτωση με περιθώριο το οποίο επίσης θα καθορίζεται από την Τράπεζα.

4.

Η Τράπεζα εξουσιοδοτείται όπως :

•

Πληρώνει με χρέωση του πιο πάνω αναφερόμενου λογαριασμού μου/μας, όλες τις επιταγές, εντολές πληρωμής, συναλλαγματικές
και υποσχετικές (bills of exchange and promissory notes), είτε ο λογαριασμός αυτός είναι πιστωτικός ή χρεωστικός είτε θα
καταστεί χρεωστικός εξαιτίας τέτοιας χρέωσης.

•

Παραδίδει οποιαδήποτε αξιόγραφα, τίτλους ή άλλη περιουσία την οποία έχετε στην κατοχή σας για λογαριασμό μου/μας είτε σαν
εξασφάλιση είτε για ασφαλή φύλαξη ή άλλως πως νοουμένου ότι οποιαδήποτε επιταγή, εντολή, συναλλαγματική και υποσχετική
(bill of exchange and promissory note), παράκληση, συμφωνία, σημείωμα, επιβάρυνση, εξουσιοδότηση, απόδειξη ή άλλο
έγγραφο έχει υπογραφεί από εμένα/μας τον/τους εξουσιοδοτημένο/ους χρήστη/ες του λογαριασμού.

5.

Η Τράπεζα δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση προς εμένα/εμάς, να ενώνει ή να συνενώνει όλους ή
οποιουσδήποτε από τους λογαριασμούς μου/μας μαζί με τις υποχρεώσεις μου/μας προς την Τράπεζα και να συμψηφίζει (set off)
ή να μεταφέρει οποιοδήποτε ποσό ή ποσά τα οποία θα βρίσκονται στην πίστη μου/μας σε οποιοδήποτε λογαριασμό ή
λογαριασμούς για εξόφληση μέρους ή όλων των υποχρεώσεων μου/μας οποιασδήποτε φύσης για οποιοδήποτε λογαριασμό ή
εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου είτε οι υποχρεώσεις αυτές έγιναν απαιτητές είτε ενδέχεται να καταστούν απαιτητές, είτε είναι
άμεσες ή έμμεσες είτε είναι προσωπικές και αλληλέγγυες ή κοινές με άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα.

6.

Οποιοδήποτε χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού icount θα είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση και η Τράπεζα θα έχει το
δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση προς τον κάτοχο Λογαριασμού icount, να απαιτήσει και να εισπράξει ολόκληρο
το χρεωστικό υπόλοιπο, τους τόκους και οποιαδήποτε άλλα πληρωτέα ποσά, τα οποία αμέσως ή σύμφωνα με την ειδοποίηση
γίνονται οφειλόμενα και πληρωτέα.

7.

Η Τράπεζα μπορεί χωρίς ειδοποίηση να κλείσει λογαριασμούς που παραμένουν ακίνητοι, με μικρά υπόλοιπα, για διάστημα που
η Τράπεζα θα καθορίζει από καιρό σε καιρό .

8.

Σε περίπτωση θανάτου μου/μας, θα πληρώσετε ή παραδώσετε στον ή κατά διαταγή του νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου
μου/μας όλα τα χρήματα, αξιόγραφα, τίτλους ή άλλη περιουσία που είναι πιστωμένη στο όνομα μου/μας ή που κρατάτε για
λογαριασμό μου/μας.

9.

Θα είμαι/αστε υπεύθυνος/οι για οποιεσδήποτε ζημιές και/ή έξοδα τα οποία η Τράπεζα έχει υποστεί ως αποτέλεσμα
οποιασδήποτε παράβασης των Όρων λειτουργίας του λογαριασμού.

10.

Ο αριθμός της πολιτικής μου ταυτότητας / αριθμός εγγραφής νομικού προσώπου / σώματος δυνατόν να αποτελεί μέρος και/ή να
εμφανίζεται στον αριθμό του λογαριασμού που θα μου / μας ανοίξει η Τράπεζα.

11.

Η Τράπεζα, κατά την κρίση της, μπορεί να καταστρέψει οποιεσδήποτε επιταγές ή άλλα έγγραφα σχετικά με το λογαριασμό, μετά
τη μικροφωτογράφισή τους (microfilming) ή άλλου είδους επιτρεπόμενου ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης.

12.

Θα χρεώνομαι/μαστε με προμήθεια και τραπεζικά έξοδα σε χρονικά διαστήματα όπως η Τράπεζα δυνατόν να καθορίζει κατά την
απόλυτη κρίση της από καιρού σε καιρό. Η προμήθεια αυτή θα υπολογίζεται στο ανώτατο υπόλοιπο που θα εμφανίζεται στο
λογαριασμό μου/μας κατά τη σχετική προαναφερθείσα περίοδο. Οποιαδήποτε άλλα τραπεζικά έξοδα, τα οποία δυνατόν να
μου/μας επιβληθούν από την Τράπεζα κατά την απόλυτη κρίση της, μετά από ειδοποίηση προς εμένα/εμάς.

13.

Έχω/ουμε διαβάσει ή θα διαβάσω/ουμε, τους όρους που είναι τυπωμένοι στο εσωτερικό του βιβλιαρίου επιταγών με τους
οποίους συμφωνώ/ούμε και δεσμεύομαι/όμαστε να τηρώ/ούμε.

14.

Οι επιταγές που κατατίθενται στο λογαριασμό μου/μας γίνονται δεκτές με επιφύλαξη και ότι θα είμαι/αστε υπεύθυνος/οι του
λογαριασμού μου/μας μέχρι την τελική εκκαθάρισή τους.

15.

Δε θα εκδίδω/ουμε επιταγές χωρίς αντίκρισμα, σε περίπτωση δε που θα εκδώσω/ουμε τέτοιες συμφωνώ/ούμε και
αποδέχομαι/μαστε όπως για σκοπούς των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας για τη δημιουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών
(ΚΑΠ) υποβάλλονται στην Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΑΠ τα στοιχεία μου/μας ως αυτά καθορίζονται και/ή θα καθορίζονται
από καιρό σε καιρό στις εν λόγω Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας.

16.

Θα επιστρέφω/ουμε όλα τα ΜΗ χρησιμοποιημένα έντυπα επιταγών τα οποία θα βρίσκονται στην κατοχή μου/μας, όποτε
αυτό/αυτά μου/μας ζητηθεί από την Τράπεζα.

17.

Δεν θα προβαίνω/ουμε στην έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών και σε περίπτωση που εκδώσω/ουμε τέτοια
αναγνωρίζω/ούμε και αποδέχομαι/μαστε το δικαίωμα της Τράπεζας να πληρώνει τις επιταγές αυτές οποτεδήποτε άμα τη
εμφανίσει τους κατά καιρούς και παρά την μεταχρονολόγηση τους.

18.

Θα συμπληρώνω/ούμε προσεκτικά τις επιταγές και συμφωνώ/ούμε ότι δε θα εκδίδω/ούμε επιταγές με τρόπο που θα καθιστά την
αλλοίωση τους δύσκολη να ανακαλυφθεί.

19.

Η ανάκληση πληρωμής επιταγής ή άλλου είδους εντολής, θα μπορεί να γίνει μέσω γραπτής εντολής σας στο κατάστημα που
τηρείται ο λογαριασμός σας.

20.

Ο/οι κάτοχος/οι Λογαριασμού συμφωνεί/ούν να ειδοποιήσει/ουν άμεσα την Τράπεζα εάν το βιβλιάριο επιταγών ή οποιαδήποτε
επιταγή απολεσθεί.

21.

Έλαβα/λάβαμε αντίγραφο των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας που αφορούν το άνοιγμα και λειτουργία τρεχούμενων
λογαριασμών και τη δημιουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών το περιεχόμενο των
οποίων έχω/ουμε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως.
Δεν εκδόθηκε από εμένα/εμάς οποιαδήποτε ακάλυπτη επιταγή επί οποιουδήποτε λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή
ΣΠΕΤ, τουλάχιστον όχι κατά την προηγηθείσα της ημερομηνίας της παρούσας αίτησης δωδεκάμηνη περίοδο.

22.
23.

Η Τράπεζα, εφόσον συμφωνηθεί από εμένα/μας και μέχρι να ζητηθούν από εμένα/μας, κρατεί όλες τις καταστάσεις, αποδείξεις
και ειδοποιήσεις. Αν εντός τριάντα (30) ημερών δεν τις έχω/ουμε ζητήσει, η Τράπεζα μπορεί να τις ταχυδρομήσει στη πιο πάνω
διεύθυνση αλληλογραφίας μου/μας. Αν οι πιο πάνω καταστάσεις, αποδείξεις και ειδοποιήσεις επιστραφούν για οποιοδήποτε
λόγο, στην Τράπεζα, χωρίς να έχουν παραδοθεί η αναφερόμενη Τράπεζα, με την παρούσα, εξουσιοδοτείται όπως τις
καταστρέφει πέντε (5) χρόνια μετά. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται καθόλου για αντικείμενα που χάθηκαν στο ταχυδρομείο ή άλλως
πως, ή που δεν έχουν ζητηθεί από εμένα/εμάς.

24.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα όπως καθορίζει και τροποποιεί τους όρους αυτούς. Η ενημέρωση σας θα μπορεί να γίνει είτε
με προσωπική επιστολή, είτε με διαφημίσεις στον ημερήσιο τύπο, είτε με σχετικές ανακοινώσεις στα καταστήματά μας ή στην
ιστοσελίδα της Τράπεζας.
•
•
•

Σε περίπτωση που η τροποποίηση είναι εις βάρος σας θα σας δοθεί 30 ημερών προειδοποίηση πριν την εφαρμογή της
Σε περίπτωση που τροποποίηση δεν είναι ούτε προς όφελος σας, ούτε σε βάρος σας, η Τράπεζα θα σας δίνει
προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών προτού τεθεί σε εφαρμογή.
Σε περίπτωση που η τροποποίηση είναι προς όφελος σας, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα της άμεσης εφαρμογής της και να
σας ενημερώσει εντός 30 ημερών.

Επιπρόσθετοι Όροι και Προϋποθέσεις που αφορούν Κοινό Λογαριασμό
1.

Η Τράπεζα δύναται να αποδέχεται δέσμευση του λογαριασμού αυτού ύστερα από αίτηση όλων των κατόχων είτε με την
υπογραφή ειδικού εγγράφου είτε άλλως πως, για εξασφάλιση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων τους και ότι τέτοια δέσμευση είναι
έγκυρη και αποδεχτή από εμάς. Περαιτέρω η Τράπεζα μπορεί να εξασκεί κάθε δικαίωμα συμψηφισμού (set off) ή αλλού
δικαιώματος με βάση το πιο πάνω δικαίωμα της.

2.

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε συμψηφισμό οποιουδήποτε υπολοίπου βρίσκεται σε πίστη του λογαριασμού αυτού
με οποιοδήποτε χρέος ή υποχρέωση έχουμε μαζί ή ξεχωριστά ο καθένας προς την Τράπεζα.

3.

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να κρατεί, σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από εμάς, οποιοδήποτε/οποιαδήποτε πιστωτικό/ά
υπόλοιπο/α, χρεόγραφα, έγγραφα, περιουσία στο όνομα μας σε κοινό λογαριασμό, σε διαταγή των επιζώντων, πάντοτε, όμως,
χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της Τράπεζας, τα οποία δυνατό να έχει σε συσχετισμό με το υπόλοιπο αυτό, που
απορρέουν από οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης, επιβάρυνσης, ενεχυρίασης συμψηφισμού, ανταπαίτησης ή οποιοδήπότε
άλλο λόγο. Εννοείται ότι παρά τις οδηγίες μας στην παράγραφο αυτή, η Τράπεζα δικαιούται, αν το θεωρήσει επιθυμητό, να
προβεί σε οποιοδήποτε διάβημα σε σχέση με το υπόλοιπο σε περίπτωση που θα υποβληθεί οποιαδήποτε απαίτηση από τρίτο,
εκτός από τους επιζώντες. Και σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα έχει το απόλυτο δικαίωμα, προτού προβεί στα πιο πάνω, να
απαιτήσει την προσαγωγή πιστοποιητικού από το αρμόδιο Κυβερνητικό Τμήμα και/ή τον Έφορο Κληρονομιών που θα επιτρέπει
τη σχετική πράξη. Η Τράπεζα εξουσιοδοτείται όπως δίδει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με το λογαριασμό αυτό στον
Έφορο Κληρονομιών ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο πρόσωπο.

4.

Συμφωνούμε όπως οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει προς την Τράπεζα από μέρους μας, σε σχέση με τα πιο πάνω, θα
θεωρούμαστε υπεύθυνοι αλληλέγγυα και χωριστά. Στην περίπτωση που δε θα υπάρχουν γραπτές οδηγίες για το αντίθετο, οι
παραπάνω όροι θα ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς που ανοίγονται στο όνομά μας οποιασδήποτε φύσης, είτε αυτοί
ανοίγονται τώρα ή θα ανοιχτούν στο μέλλον. Κάθε αλληλογραφία που αφορά τον κοινό λογαριασμό στο όνομα μας, πρέπει να
απευθύνεται προς τους «Εξουσιοδοτημένους Χρήστες» και απευθύνεται στη διεύθυνση αλληλογραφίας μας που αναφέρεται στην
“Αίτηση Ανοίγματος του Λογαριασμού”. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή αξίωση θα θεωρείται ότι δόθηκε κανονικά σ’ εμάς όπως
πρέπει, αν σταλεί με απλή επιστολή ταχυδρομικά στην διεύθυνση αλληλογραφίας μας ή την τελευταία γνωστή, στην Τράπεζα,
διεύθυνση μας.

5.

Οι κάτοχοι Κοινού Λογαριασμού συμφωνούν όπως η τράπεζα χρεώνει στον Κοινό Λογαριασμό οποιεσδήποτε επιταγές,
συναλλαγματικές, γραμμάτια, εντολές πληρωμής, συρόμενες, αποδεχόμενες ή εκδομένες με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο
έντυπο ανοίγματος του κοινού λογαριασμού icount έστω και αν οποιαδήποτε χρέωση ή άλλη εκτέλεση οδηγιών θα μετατρέψει τον
Κοινό Λογαριασμό σε χρεωστικό ή θα αυξήσει οποιοδήποτε χρεωστικό υπόλοιπο αυτού, πάντοτε όμως χωρίς επηρεασμό του
δικαιώματος της τράπεζας να αρνηθεί οποιαδήποτε υπέρβαση ή αύξηση υπέρβασης. Για οποιοδήποτε χρεωστικό υπόλοιπο του
Κοινού Λογαριασμού icount, οι κάτοχοι του κοινού λογαριασμού θα ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά.

6.

Οι κάτοχοι Κοινού Λογαριασμού συμφωνούν όπως η τράπεζα δέχεται οδηγίες για μη πληρωμή επιταγών (stop payment) με βάση
τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο έντυπο ανοίγματος του κοινού λογαριασμού icount.

7.

Οι κάτοχοι Κοινού Λογαριασμού συμφωνούν όπως η τράπεζα προβαίνει ύστερα από αίτηση όλων των κατόχων Κοινού
Λογαριασμού στην Παραχώρηση οποιασδήποτε χορήγησης με τον τύπο δανείου ή υπέρβασης ή προεξόφλησης ή με άλλο
τρόπο, με ή χωρίς εξασφάλιση.

8.

Οι κάτοχοι Κοινού Λογαριασμού συμφωνούν όπως η Τράπεζα πιστώνει στο Κοινό Λογαριασμό οποιεσδήποτε επιταγές ή
εμβάσματα που θα λαμβάνει η τράπεζα στο όνομα οποιουδήποτε από τους κατόχους Κοινού Λογαριασμού, ανεξαρτήτως εάν
έχουν οπισθογραφήσει και / ή χωρίς επιπρόσθετες οδηγίες από αυτούς.

Επιτόκια
1.
2.

Για υπολογισμό του χρεωστικού τόκου θα λαμβάνεται υπ` όψη ο αριθμός των ημερών που έχει ο κάθε μήνας ξεχωριστά και θα
χρησιμοποιείται ως διαιρέτης το εμπορικό έτος που αποτελείται από 360 μέρες.
Οποιοδήποτε χρεωστικό υπόλοιπο πέραν του συμφωνημένου ανωτάτου ορίου θα φέρει επιπλέον χρέωση τόκου υπερημερίας
από την ημερομηνία υπερημερίας μέχρι την πληρωμή του.

3.
4.
5.

Ο πληρωτέος τόκος κεφαλοποιείται την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα χρεώνεται στο υπόλοιπο του
λογαριασμού μου/μας και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, προμήθειες και έξοδα θα υπολογίζονται στο εν λόγω υπόλοιπο με βάση
τους όρους της παρούσας συμφωνίας.
Το ημερήσιο/μηνιαίο πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού θα τοκίζεται με βάση το εκάστοτε επιτόκιο για το κάθε λογαριασμό
όπως θα κοινοποιείται, κατά καιρούς, κεφαλοποιείται δε, την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο ή σε διαστήματα/περιόδους, όπως θα
κοινοποιείται, κατά καιρούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα όπως καθορίζει και τροποποιεί «καθημερινά/μηνιαία/ τριμηνιαία/ εξαμηνιαία/ ετήσια» ή/και
οποτεδήποτε το Βασικό Επιτόκιο, την Προμήθεια, το Περιθώριο και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις ή έξοδα όπως επίσης και τη
μέθοδο υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου και το χρόνο της πληρωμής/ χρέωσης στο λογαριασμό, λαμβάνοντας υπ` όψη
•
•
•

τους ισχύοντες χρηματοπιστωτικούς κανόνες οι οποίοι βρίσκονται ή δυνατόν να βρίσκονται σε ισχύ,
τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις της αγοράς, την αξία του χρήματος, οποιεσδήποτε αλλαγές στην οικονομική μου
κατάσταση,
την παρούσα και/ή συμφωνηθείσα ευρύτερη συνεργασία της Τράπεζας με μένα ή κατά την απόλυτη κρίση της.

Τέτοιος καθορισμός και/ή μεταβολή θα είναι δεσμευτική, για μένα/εμάς, αντιλαμβάνομαι/αστε δε, ότι θα λαμβάνω/ουμε γνώση
τέτοιου καθορισμού και/ή μεταβολής με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο ή μέσω ταχυδρομείου ή με μέσα που η Τράπεζα θεωρεί
κατάλληλα κατά την απόλυτη κρίση της.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ορισμοί:
1.
2.
3.

4.
5.

Ο όρος «Τράπεζα» όπου αναφέρεται σημαίνει την Universal Bank Public Ltd και περιλαμβάνει τους διαδόχους και
εκδοχείς της και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της.
Στους όρους αυτούς το ενικό πρόσωπο περιλαμβάνει και το πληθυντικό και το αρσενικό γένος το θηλυκό
Στο πιο πάνω κείμενο «Αιτητής» σημαίνει το άτομο το οποίο αιτείται από την Τράπεζα οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία
ή πιστωτικές διευκολύνσεις.
«Πελάτης» ή «Κάτοχος Λογαριασμού» σημαίνει οποιοδήποτε άτομο το οποίο διατηρεί λογαριασμό με την Τράπεζα και/ή
χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Τράπεζας και/ή η Τράπεζα του έχει παραχωρήσει πιστωτικές
διευκολύνσεις.
«Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες» σημαίνει τους εξουσιοδοτημένους με υπογραφή χρήστες όπως αναφέρονται στο παρόν
έντυπο και οι οποίοι, με την υπογραφή τους, δεσμεύουν τον λογαριασμό αυτό.
Ο όρος icount όπου αναφέρεται σημαίνει τον τρεχούμενο λογαριασμό ο οποίος παρέχεται και λειτουργεί μόνο μέσω της
ηλεκτρονικής τραπεζικής ίbank πλην οποιασδήποτε πίστωσης μετρητών/επιταγών στο λογαριασμό icount

