
 

 

 
 
 
 
 

Όρος Ορισμός 
  

Διατήρηση του λογαριασμού Ο πάροχος του λογαριασμού διαχειρίζεται τον λογαριασμό που έχει ανοίξει στο 

 όνομα του πελάτη 
  

Έκδοση χρεωστικής κάρτας 

Ο πάροχος υπηρεσιών λογαριασμού εκδίδει χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με 
τον 

 

λογαριασμό του πελάτη. Κάθε πληρωμή που ξεκινά με χρήση της χρεωστικής 
κάρτας χρεώνεται αμέσως 

 από τον λογαριασμό του πελάτη 
  

Έκδοση πιστωτικής κάρτας 

Ο πάροχος υπηρεσιών λογαριασμού εκδίδει πιστωτική κάρτα συνδεδεμένη με 
τον 

 

λογαριασμό πληρωμών του πελάτη. Το ποσό των πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν με την 

 κάρτα κατά τη συμφωνηθείσα περίοδο θα χρεώνεται στον λογαριασμό του 

 

πελάτη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατά την καθορισμένη ημέρα. Η συμφωνία 
πίστωσης 

 

που συνάφθηκε μεταξύ του παρόχου των υπηρεσιών λογαριασμού και του 
πελάτη 

 καθορίζει εάν ο πελάτης θα πληρώσει τόκους επί του δανειζόμενου 

 ποσού. 
  

Ανάληψη μετρητών Ο πελάτης πραγματοποιεί ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό του. 
  

Κατάθεση μετρητών Ο πελάτης καταθέτει μετρητά στον λογαριασμό του. 
  

Μεταφορά πίστωσης SEPA 

Ο πάροχος υπηρεσιών λογαριασμού μεταφέρει κεφάλαια από τον λογαριασμό 
του πελάτη σε 

 

έναν άλλον λογαριασμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Ισχύει για 
πληρωμές σε Ευρώ 

 

οι οποίες πραγματοποιούνται στους λογαριασμούς που ανοίγονται σε χώρες που 
ανήκουν στην περιοχή SEPA 

 . 
  

Μεταφορά πίστωσης μη 
SEPA 

Ο πάροχος υπηρεσιών λογαριασμού μεταφέρει κεφάλαια από τον λογαριασμό 
του πελάτη σε 

 

έναν άλλον λογαριασμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Ισχύει για 
πληρωμές όχι σε Ευρώ 

 

ή πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται στους λογαριασμούς που ανοίγονται 
σε χώρες που 

 δεν ανήκουν στην περιοχή SEPA. 
  

Άμεση χρέωση 

Ο πελάτης παρέχει το δικαίωμα σε ένα άλλο άτομο (δικαιούχο πληρωμής) να 
δώσει εντολή στον 

 

πάροχο υπηρεσιών λογαριασμού ;ώστε να μεταφέρει χρήματα από τον 
λογαριασμό του πελάτη 

 

στον λογαριασμό του δικαιούχου πληρωμής. Ο πάροχος υπηρεσιών 
λογαριασμού μεταφέρει τα χρήματα 

 

στον δικαιούχο πληρωμής την ημέρα ή τις ημέρες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
του πελάτη και του 

 δικαιούχου πληρωμής. Το ποσό ενδέχεται να διαφέρει. 
  

Αυτόματη πληρωμή Ο πάροχος υπηρεσιών λογαριασμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από 

ηλεκτρονικά τιμολόγια τον πελάτη εκ των προτέρων, πληρώνει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο του δικαιούχου 



 

 

πληρωμής 

 
το οποίο υποβάλλεται μέσω του συστήματος διαδικτυακής τραπεζικής του 
δικαιούχου πληρωμής. 

  

Διαχείριση εισερχόμενων σε 
Ευρώ 

Ο πάροχος υπηρεσιών λογαριασμών διαχειρίζεται τις εισερχόμενες πληρωμές σε 
Ευρώ από 

πληρωμές σε Ευρώ τους λογαριασμούς που ανοίγονται σε χώρες που ανήκουν στην περιοχή SEPA. 
  

Διαχείριση διασυνοριακών 

Ο πάροχος υπηρεσιών λογαριασμών διαχειρίζεται τις εισερχόμενες πληρωμές 
που δεν είναι σε Ευρώ ή 

εισερχόμενες πληρωμές από τους λογαριασμούς που ανοίγονται σε χώρες που ανήκουν στην 

πληρωμών περιοχή SEPA 
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