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ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, 

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Ημερ.: ___________________ 
 
Νέα Αίτηση:   ____________________________ (User ID) 
 
Αλλαγή Αίτησης:   ____________________________ (User ID) 
 
Ακύρωση Υπηρεσίας:   ____________________________ (User ID) 
 
Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: 
 
1. Στην παράγραφο 1 συμπληρώστε τα στοιχεία του αιτητή/κατόχου λογαριασμού. 
2. Στην παράγραφο 2 συμπληρώστε τα στοιχεία του φυσικού προσώπου το οποίο εξουσιοδοτείτε να διενεργεί 

συναλλαγές και/ή να επιθεωρεί τους καθορισμένους λογαριασμούς. 
3. Στην παράγραφο 3 συμπληρώστε τους λογαριασμούς που επιθυμείτε ο εντεταλμένος χρήστης να 

χρησιμοποιεί. 
4. Στην παράγραφο 4 συμπληρώστε τα χρηματικά όρια ανά συναλλαγή που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε και τον 

αριθμό των ηλεκτρονικών υπογραφών για όλους τους λογαριασμούς που έχουν καθοριστεί στη παράγραφο 3α 
ή 3β. 

5. Στην παράγραφο 5 συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης για την προμήθεια συσκευής ασφαλείας. 
6. Η παράγραφος 7 πρέπει να υπογραφτεί από τον/τους εξουσιοδοτημένο/ους υπογράφοντα/ες του Αιτητή. 
7. Εάν επιθυμείτε να δώσετε πρόσβαση και σε άλλους εντεταλμένους χρήστες συμπληρώστε το Μέρος Β το 

οποίο πρέπει να υπογράφεται από τον/τους εξουσιοδοτημένο/ους υπογράφοντα/ες του Αιτητή. 
  

1. Στοιχεία Αιτητή/Κατόχου Λογαριασμού (Εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Ταμεία Προνοίας ή Άλλα Νομικά 
Πρόσωπα) 

CIF        (για χρήση από την Τράπεζα) 

Όνομα Αιτητή 
 

      
 

Αρ. Εγγραφής. 
 

      

 

2. Στοιχεία Εντεταλμένου Χρήστη 1 
 

Όνομα 
 
 
 
      
 

 

Επίθετο 
 
 
 
      
 

 

Αρ.Ταυτότητας/ 
Διαβατηρίου 
 
 
      
 

 

Ταυτότητα 
Χρήστη  
(User ID) 
 
      
 

 

Αριθμός CIF 
(για χρήση από την Τράπεζα) 

 
 
      
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) για παραλαβή 
του User ID / κωδικού πρόσβασης (Password) μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): 

       

Αριθμός κινητού τηλεφώνου για παραλαβή του User ID/ 
κωδικού πρόσβασης (Password) μέσω γραπτού 
μηνύματος (SMS): 

      

Τύπος e-Banking Security Device 
(ισχύει μόνο όταν το Δικαίωμα Πρόσβασης είναι Ε ή 
Π.) 

 Software €7 
 

Credential ID:       
(για χρήση από την Τράπεζα) 

 Hardware €15 
 

Serial Number:       
(για χρήση από την Τράπεζα) 

Οδηγίες Αποστολής/Παράδοσης του e-Banking Security Device:  

 Να παραληφθεί από το Τραπεζικό Κέντρο. 

 Να αποσταλεί ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: 

      

 Να παραδοθεί στον πιο κάτω Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο (Ονοματεπώνυμο & Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου): 

      



 e-b@nking Μέρος Α 

I 1.12 G 2/4 Μονογραφές:_________  

 Να αποσταλεί με εταιρεία ταχυμεταφοράς (Courier Service) στην ακόλουθη διεύθυνση (*): 

      

Δικαίωμα Πρόσβασης σε Λογαριασμούς  Δ  Ε  Π  Επ. 

Group Ηλεκτρονικών Υπογραφών  Δ/Ε Πατήστε εδώ  Πατήστε εδώ  Δ/Ε 

 

* Το κόστος αποστολής θα χρεωθεί στον λογαριασμό του αιτητή/πελάτη. 
 
Δ = Ρόλος Δημιουργίας μόνο συναλλαγών (δημιουργία χωρίς δικαίωμα εκτέλεσης). 
Ε = Ρόλος έγκρισης συναλλαγών (έγκριση συναλλαγών χωρίς το δικαίωμα δημιουργίας). 
Π = Πλήρης Ρόλος (δημιουργία και έγκριση συναλλαγών). 
Επ. = Επιθεώρηση μόνο – View Only (κανένα δικαίωμα για διενέργεια συναλλαγών). 
 
3. Ημερήσια Όρια 
 

Καθορίστε: - Ημερήσιο Όριο Νομικής Οντότητας (Legal Entity Daily Limit): €______________ Ή 

 - Συνολικό Ημερήσιο Όριο Χρήστη (User Global Daily Limit): €______________ 

(Aν δεν καθοριστεί όριο, στις παραγράφους 3α, 3β και 3γ θα ισχύει το εκάστοτε μέγιστο όριο.) 
 
3α. Πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς:    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
 

Aν ΟΧΙ, συμπληρώστε το 3β. 
 

3β. Πρόσβαση σε Λογαριασμούς 
 

Προσθήκη 
 

Αριθμός Λογαριασμού 
 

Νόμισμα 
Λογαριασμού 

 

Ημερήσιο όριο λογαριασμού 
(User Account Daily Limit) 

(στο νόμισμα του 
λογαριασμού) 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
3γ. Αυτόματη Προσθήκη όλων των μελλοντικών λογαριασμών:    ΝΑΙ   ΟΧΙ 
 
3δ. Πρόσβαση (view only) στην Κατάσταση 
 Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου (Investment Portfolio Statement):   ΝΑΙ   ΟΧΙ 
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4. Οδηγίες Ηλεκτρ. Υπογραφής για όλους τους Λογαριασμούς 
(δεν ισχύει αν το δικαίωμα πρόσβασης είναι Δ ή Επ.) 

Είδος 
Συναλλαγής 

Από 
(€) 

Μέχρι 
(€) 

Συνολικός 
Αριθμός 

Ηλεκτρονικών 
Υπογραφών 

Συνολικός Αριθμός 
Ηλεκτρονικών Υπογραφών ανά Group (όπου εφαρμόζεται)  

Group 
A 

Και/
Ή 

Group 
B 

Και/
Ή 

Group 
C 

Και/
Ή 

Group  
R  

Μεταφορές 
μεταξύ των 
λογαριασμών 
της εταιρείας 

                        __       __       __       

                        __       __       __       

Μεταφορές σε 
λογαριασμούς 
Eurobank 
(τρίτων 
ατόμων) 

                        __       __       __       

                        __       __       __       

Διεθνείς 
Πληρωμές 

                        __       __       __       

                        __       __       __       

Μεταφορές 
σε άλλες 
τράπεζες 
στην Κύπρο 

                        __       __       __       

                        __       __       __       

Όλες οι 
συναλλαγές 

                        __       __       __       

                        __       __       __       

                        __       __       __       

                        __       __       __       

                        __       __       __       

                        __       __       __       

 
5. Χρεώσεις 
 
Εξουσιοδοτώ/ούμε την Τράπεζα: 
 

 να χρεώσει τον λογαριασμό μου/μας ____________________________, ή οποιοδήποτε άλλο(ους) 
λογαριασμό(ούς) στο όνομα μας,  με το ποσό των ________________ που αποτελεί εφάπαξ χρέωση για την 
προμήθεια του e-Banking Security Device. 

 
 να χρεώσει τον λογαριασμό μου/μας _______________________________, ή οποιοδήποτε άλλο(ους) 

λογαριασμό(ούς) στο όνομα μας για τα Ταχυδρομικά έξοδα/Έξοδα Αποστολής με Courier (εάν ισχύει βάσει 
των οδηγιών αποστολής/παράδοσης του e-Banking Security Device). 
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6. Εξουσιοδοτήσεις 
 
Με την παρούσα εξουσιοδοτώ/ούμε την Τράπεζα όπως μου/μας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) ή μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) σε κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία επικοινωνίας, τον 
Κωδικό Πρόσβασης (Password) και την Ταυτότητα Χρήστη (User Id), χωρίς καμία χρέωση. 
 
 

7. Δήλωση Κατόχου Λογαριασμού 

Δηλώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν σε αυτή την αίτηση είναι ακριβείς και αληθείς. Έχουμε διαβάσει, 
κατανοήσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής 
Εξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.eurobank.com.cy.  Όλα τα θέματα που προκύπτουν από 
τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους εκάστοτε Νόμους.  
Εξουσιοδοτούμε την Τράπεζα να χρεώνει τον λογαριασμό μας με όλες τις συναλλαγές και έξοδα που προκύπτουν 
από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων (Commission 
and Charges Table), χωρίς προειδοποίηση. 
 
Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι έχουμε αντιληφθεί ότι το Συνολικό Ημερήσιο Όριο Χρήστη (User Global Daily Limit) το 
οποίο έχει παραχωρηθεί και εγκριθεί για τον Εντεταλμένο Χρήστη με την παρούσα αίτηση, θα προστεθεί σε 
οποιοδήποτε προηγούμενο ή μελλοντικό όριο το οποίο αυτός ο Εντεταλμένος Χρήστης έχει ή δυνατό να έχει στο 
μέλλον για οποιοδήποτε σκοπό (η δήλωση αυτή ισχύει μόνο αν η απάντηση στην ερώτηση στο σημείο 3(α) της 
παρούσας αίτησης είναι “ΝΑΙ” και έχει επιλεγεί το ‘Συνολικό Ημερήσιο Όριο Χρήστη’). 
 
Επιπλέον αναγνωρίζουμε ότι θα είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των 
εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας (USER ID(s), Κωδικό Πρόσβασης (Password) και Συσκευή 
Ασφαλείας (Security Device). Αναγνωρίζουμε ότι η Τράπεζα μπορεί να θεωρεί ότι τα εξατομικευμένα 
διαπιστευτήρια ασφάλειας έχουν παραληφθεί κανονικά από τον Εντεταλμένο Χρήστη και/ή από εμάς και 
δηλώνουμε ότι η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστούμε εμείς και/ή ο 
Εντεταλμένος Χρήστης από τη μη λήψη οποιωνδήποτε τέτοιων εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας από 
εμάς και/ή τον Εντεταλμένο Χρήστη ή λόγω δήλωσης από εμάς λανθασμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης και/ή 
αριθμού κινητού τηλεφώνου ή λόγω τεχνικού προβλήματος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο οποίος δεν οφείλεται 
στην ολότητα του στην Τράπεζα. 

 
 
 

Όνομα: ______________________________ (Σφραγίδα Αιτητή) Υπογραφή: _________________________ 

 
 
 

Για Εσωτερική Χρήση 

Κατάστημα Αίτησης (Branch): Ημερομηνία Αίτησης: 

Αποδεκτό από: Επιβεβαίωση Υπογραφής: 

Έγκριση από: 

 

http://www.eurobank.com.cy/

