Πληροφορίες για το εξ αποστάσεως άνοιγμα
τρεχούμενου λογαριασμού μέσω της
εφαρμογής “Ancoria Bank Create”

Πρόσθετες Πληροφορίες και Ειδικοί Όροι που παρέχονται σε σχέση με τον τρεχούμενο λογαριασμό (ο
«Λογαριασμός») που ανοίγεται εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής κινητού «Ancoria Bank Create» (η
«Εφαρμογή»).
1. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
1.1 Επωνυμία:

ANCORIA BANK LTD

1.2 Αριθμός Εγγραφής

HE 324539

1.3 Κεντρικά Γραφεία

1ος όροφος, Δημοσθένη Σεβέρη 12, 1080 Λευκωσία

1.4 Εποπτεύουσα Αρχή

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

1.5 Αρ. άδειας άσκησης
τραπεζικών εργασιών

115.1.1.1.8

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Ισχύουν χρεώσεις σύμφωνα με τον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων της Ancoria Bank Ltd (η «Τράπεζα»)
που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
2.2 Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών από την Τράπεζα σε σχέση με τον Λογαριασμό διέπεται από τους
τους ειδικούς όρους που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της
Τράπεζας που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ancoriabank.com.
2.3 Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και των Γενικών Όρων
και Προϋποθέσεων της Τράπεζας , οι παρόντες όροι θα υπερισχύουν.
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα άνω των 17 ετών τα οποία κατέχουν δελτίο ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι
μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
4.1 Νόμισμα

ΕΥΡΩ

4.2 Μέγιστος Ετήσιος Κύκλος
Συναλλαγών

€15.000
(Σε περίπτωση υπέρβασης του κύκλου εργασιών, θα πρέπει να προσέλθετε
στην Τράπεζα)

4.3 Συναλλαγές

Η διεξαγωγή συναλλαγών γίνεται μόνο μέσω του Online Banking και
των ΑΤΜ, σε σημεία πώλησης (POS) και μέσω ηλεκτρονικών αγορών
με τη χρήση χρεωστικής κάρτας. Εντολές γίνονται αποδεκτές μόνο με
τους πιο πάνω τρόπους. Δεν παρέχονται υπηρεσίες στα ταμεία των
Κέντρων Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας σε σχέση με τον
τρεχούμενο λογαριασμό.

4.4 Βιβλιάριο Επιταγών

Δεν παρέχεται

Όπου ο κύκλος εργασιών υπερβεί τον μέγιστο κύκλο εργασιών που αναφέρεται πιο πάνω, ο κάτοχος
Λογαριασμού θα κληθεί από την Τράπεζα να παρέχει επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες στην Τράπεζα στα
πλαίσια της εκπλήρωσης από την Τράπεζα των υποχρεώσεων της δυνάμει του περί Παρεμπόδισης και
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(Ι)/2007 ως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Σε περίπτωση όπου ο πελάτης θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξει το προϊόν, να προσθέσει
οποιαδήποτε υπηρεσία, να ανοίξει άλλου είδους λογαριασμό, τότε θα πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα Κέντρα
Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας ούτως ώστε να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το «Γνώριζε
τον Πελάτη σου» και διέπουν όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες.
Η Τράπεζα δύναται (στα πλαίσια εκπλήρωσης των νομικών της υποχρεώσεων) να παγώσει τον Λογαριασμό
έως ότου ο Κάτοχος παρέχει στην Τράπεζα ικανοποιητικές πληροφορίες και/ή έγγραφα που τυχόν ζητηθούν
από την Τράπεζα, ή ακόμη και να κλείσει τον Λογαριασμό.
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5.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

5.1 Ο αιτητής να πληροί τις προϋποθέσεις δικαιούχου που αναφέρονται ανωτέρω.
5.2 Υποβολή από τον αιτούντα των απαιτούμενων πληροφοριών και υποστηρικτικών εγγράφων μέσω της
Εφαρμογής.
5.3 Μεταφόρτωση μαγνητοσκόπησης (video) του αιτούντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας, σάρωση του
δελτίου ταυτότητας του αιτούντα και λογαριασμού κοινής ωφελείας στο όνομα του αιτούντα μέσω της
Εφαρμογής·
5.4 Εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυθεντικότητας και εξακρίβωσης της ταυτότητας του αιτούντα από την
Τράπεζα προς πλήρη ικανοποίηση της·
5.5 Ηλεκτρονική υπογραφή των σχετικών αιτήσεων της Τράπεζας και παραλαβή τους από την Τράπεζα η οποία
θα πρέπει να ικανοποιηθεί ως προς την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων πληροφοριών και
εγγράφων και την δέουσα υπογραφή τους.
6.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο κάτοχος του Λογαριασμού που είναι καταναλωτής, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως
σύμβαση με την Τράπεζα για τον Λογαριασμό, μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών,
αζημίως και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία. Σε τέτοια περίπτωση ο κάτοχος του Λογαριασμού θα πρέπει να
συμπληρώσει το υπόδειγμα που επισυνάπτεται και να το παραδώσει δια χειρός σε οποιοδήποτε Κέντρο
Τραπεζικών Εργασιών
ή να το αποστείλει
δεόντως υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@ancoriabank.com.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος Λογαριασμού που είναι καταναλωτής, δεν ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση με την Τράπεζα σε
σχέση με τον Λογαριασμό σύμφωνα με τις πρόνοιες των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Τράπεζας.
7.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

7.1 Η Τράπεζα βασίζεται στη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την δημιουργία σχέσεων μαζί με τον
αιτούντα πριν την σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως.
7.2 Η σύμβαση εξ αποστάσεως διέπεται από το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και αρμόδια δικαστήρια είναι
τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως αναφέρεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της
Τράπεζας που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ancoriabank.com.
8.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Οι καταθέσεις της Ancoria Bank Ltd προστατεύονται από το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ancoriabank.com
καθώς και την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου www.centralbank.cy.
9.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
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Ο αιτητής / κάτοχος Λογαριασμού δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο του στην Τράπεζα
ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στους Γενικούς Όρους και
Προϋποθέσεις της Τράπεζας.
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ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ “Ancoria Bank Create”

(Συμπληρώστε και αποστείλετε την ειδοποίηση αυτή μόνο αν επιθυμείτε να ματαιώσετε τη σύμβαση)
ΠΡΟΣ: ANCORIA BANK LTD
Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η δια του παρόντος ματαιώνω τη σύμβασή μου/μας με τα ακόλουθα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο καταναλωτή Κάτοχου Λογαριασμού: ………………………………………………….…..
Αριθμός Λογαριασμού: ………………………………………………………………………………………….

Υπογραφή καταναλωτή Κάτοχου Λογαριασμού: ....................................................................................
Ημερομηνία: ...................................

