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Ειδικές Διατάξεις για τις Χρεωστικές Κάρτες 

Γενικά

• Δικαιώματα -  Ακυρότητα

• Δωσιδικία -  Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
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Η Ακμή του Πλαστικού Χρήματος 

Η Αρχή της Πτώσης

Η Κρίση της Χρήσης του Πλαστικού Χρήματος

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Παράρτημα

• Η Πράξη Διοικητή Αριθμ. 2501/31.10.2002

• Τα Είδη των Καρτών ανά Τράπεζα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, η επέκταση του διαδικτύου και η ανάγκη του 

ανθρώπου να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο, οδήγησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

στη δημιουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και κατ’ επέκταση στη δημιουργία του 

πλαστικού χρήματος. Οι συναλλαγές πλέον γίνονται γρήγορα, εύκολα, με το πάτημα ενός 

κουμπιού ή την πληκτρολόγηση του Ρ. I. Ν.. Οι καταναλωτές δε χρειάζεται να 

κυκλοφορούν με ρευστό, αφού το πλαστικό χρήμα τα έχει αντικαταστήσει. Ο 

καταναλωτής έχει πρόσβαση καθημερινά και επί 24ωρου στον τραπεζικό του λογαριασμό 

ή μπορεί να δανείζεται χρήματα από την τράπεζα μέσω της πιστωτικής του κάρτας.

Το πλαστικό χρήμα χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τις πιστωτικές, τις 

χρεωστικές και τις προπληρωμένες, όπου η κάθε μία έχει και διαφορετική χρηστικότητα. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις κάρτες διέπονται από τους Γενικούς Όρους των 

Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τέλος, εάν το καταναλωτικό κοινό με τη βοήθεια των πιστωτικών ιδρυμάτων 

κατανοήσει τη χρησιμότητα του πλαστικού χρήματος, αυτό μπορεί να γίνει ένα αρκετά 

χρήσιμο εργαλείο στα χεριά του. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη 

των κανόνων του πλαστικού χρήματος από την πλευρά των τραπεζών από το 2002 έως 

σήμερα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της εξέλιξης των κανόνων του 

πλαστικού χρήματος από την πλευρά των τραπεζών από το 2002 έως σήμερα.

Ο μετασχηματισμός της οικονομικής πολιτικής ενός κράτους μέσω και της 

μετάβασης σε ένα σύγχρονο και διαδεδομένο τρόπο συναλλαγών βοηθά στη βελτίωση της 

νομισματικής και οικονομικής πορείας. Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται μέσω της 

πιστωτικής πολιτικής περιλαμβάνοντας τους ειδικούς ή ποιοτικούς ελέγχους της 

συμπεριφοράς του εμπορικού και καταναλωτικού συστήματος.

Βασικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν η έννοια, οι 

δυνατότητες, οι λειτουργίες και τα όρια δράσης των πιστωτικών καρτών. Επίσης, θα 

αναφερθούμε στο κατά πόσο ωφελούνται οι τράπεζες από τη χρήση του πλαστικού 

χρήματος σε αντικατάσταση του ρευστού.

Κατά κύριο λόγο, σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να μελετήσει την ανάπτυξη 

των όρων και των προϋποθέσεων της χρήσης του πλαστικού χρήματος όπως αυτοί 

ορίζονται από τα χρηματοπιστωτικά πιστωτικά ιδρύματα και βάση της ισχύουσας 

νομοθεσίας.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση του θέματος, αντλήθηκε 

μέσα από σχετικές βιβλιογραφίες (ελληνικές ή ξένες) και από ιστοσελίδες σχετικά με το 

θέμα αυτό. Πρόκειται δηλαδή για μια βιβλιογραφική μελέτη του εν λόγω θέματος.

Η ανάπτυξη του θέματος δομείται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, 

παρουσιάζονται οι λόγοι ανάπτυξης του χρήματος μέχρι την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου και την εμφάνιση του πλαστικού χρήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, 

παρουσιάζονται τα είδη των πιστωτικών καρτών και οι χρήσεις τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

αναπτύσσονται εκτενέστερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση του πλαστικού 

χρήματος. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρονται σχετικές έρευνες, 

παρατίθενται στατιστικά στοιχεία και ανακοινώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και δοθεί 

μαζί με τα σχετικά συμπεράσματα, που αφορούν την εξέλιξη του πλαστού χρήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΧΡΗΜΑ -  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

1.1 Ιστορική Αναδρομή του Χρήματος
Η ανάγκη του ανθρώπου για την ανταλλαγή των προϊόντων του με άλλους 

ανθρώπους τον οδήγησε στην ανακάλυψη του νομίσματος ως μέτρο διευκόλυνσης για την 

ομαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών του. Ήδη από την αρχαιότητα έχουμε αναφορές 

από τον Ηρόδοτο για τις χρήσεις του νομίσματος ως μορφή χρήματος, εξομαλύνοντας την 

ανάγκη μίας κοινής νομισματικής μονάδας μέτρησης για τον καθορισμό της αξίας του. 'Η 

εξομάλυνση αυτή προκύπτει από την ετυμολογία της λέξης νόμισμα που προέρχεται από 

το ρήμα «νομίζω» και σημαίνει σκέπτομαι, υποθέτω.

Έτσι λοιπόν, η χρηματική αξία των νομισμάτων προκύπτει από την αρχαιότητα 

μέχρι και το 74 όπου η Αμερική ανέτρεψε την ισοτιμία χρυσού με την ποσότητα του 

χρήματος-δολαρίου(συνθήκη woods)1 2. Τέλος, πέραν από τα νομίσματα, το Μεσαίωνα 

έκαναν την εμφάνισή τους τα τραπεζογραμμάτια -  χαρτονομίσματα, τα οποία αποτελούν 

χρεόγραφα που ενσωματώνουν την απαίτηση του κομιστή έναντι του εκδότη του 

χαρτονομίσματος.

1.1.1 Χρήμα -  Ορισμός
Πολλά αντικείμενα έχουν χρησιμοποιηθεί ως χρήματα, από πολύτιμα μέταλλα ως 

κοχύλια και από τρόφιμα ως τα χαρτονομίσματα και το πλαστικό χρήμα. Τα τελευταία, 

σήμερα, αποτελούν και το πιο κοινό τύπο χρημάτων.

1 Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια, www.wikipedia.org. αναρτήθηκε τον Φεβρουάριο το 2009
2 Ηλεκτρονική διεύθυνση , www.europedia.moussis.eu
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Ως χρήμα3, λοιπόν, ορίζεται οτιδήποτε εμπορεύσιμο αγαθό ή υπηρεσία που 

χρησιμοποιείται από μία κοινωνία ως υποκατάστατο αξίας, ένα μέσο ανταλλαγής και μία 

μονάδα υπολογισμού. Δεδομένου ό,τι οι ανάγκες προκύπτουν φυσικά, οι κοινωνίες 

δημιουργούν ένα συναλλακτικό μέσο αποδεκτό από όλους.

Εύλογα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η αξία των χρημάτων προκύπτει από 

τη χρησιμότητά του ως μέσο ανταλλαγής εξαρτώμενο από την αναγνώριση της 

αγοραστικής του αξίας (υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης).

1.1.2 Λειτουργίες Χρήματος
Για να κατανοήσει καλύτερα κάποιος ένα γεγονός στα οικονομικά θα πρέπει να 

σκεφτεί το αντίθετο από αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. Έτσι, για να καταλάβει 

κάποιος τις λειτουργίες του χρήματος θα πρέπει να αναζητήσει ένα οικονομικό σύστημα 

χωρίς χρήματα, το οποίο στη γλώσσα της οικονομίας ονομάζεται, εμπράγματη οικονομία.

Στην εμπράγματη οικονομία λειτουργεί ο αντιπραγματισμός, δηλαδή τα αγαθά 

ανταλλάσσονται απ’ ευθείας με άλλα αγαθά. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος, ότι σε 

μία τέτοια οικονομία υπάρχουν δυσχέρειες στην τιμολόγηση -  κοστολόγηση των 

οικονομικών αγαθών άυλων και υλικών, για αυτό και επινοήθηκε μία νομισματική μονάδα 

ως μέτρο ή κοινός παρονομαστής. Ο κοινός παρονομαστής θεωρεί το χρήμα ως μέτρο 

υπολογισμού των αξιών και των τιμών.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας της λειτουργίας του χρήματος είναι ως μέσο 

πληρωμών και συναλλαγών. Η λειτουργία αυτή έχει να κάνει με το κατά πόσο κάποιος 

εργάζεται για να αποκτήσει χρήματα, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να αγοράσει αγαθά και 

υπηρεσίες που παράγει ή προσφέρει κάποιος άλλος.

Το χρήμα ως απόθεμα αξίας (μέσο αποταμίευσης) απορρέει από τη δεύτερη 

λειτουργία. Αποτελεί αναγκαία ύπαρξη αλλά δεν είναι επαρκής ως όρος για να ορίσουμε 

κάτι ως χρήμα.

Το χρήμα ως μέτρο -  μέσο μελλοντικών πληρωμών. Απορρέει από τις άνωθεν 

λειτουργίες (δάνεια, ομόλογα).

3 Δρ., Π., κιόχου, και, Γ., Δ., Παπανικολάου, Χρήμα-Πίστη-Τοάπείΐες. Ελληνικά Γράμματα,
Αθήνα, 2000, σελ. 30-32
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1.1.3 Ιδιότητες Χρήματος
1. Φορητότητα

2. Ανθεκτικότητα

3. Διαιρετότητα

4. Τυποποίηση -  Ομοιογένεια

5. Αναγνωρισιμότητα

1.1.4 Είδη Χρήματος
Όπως γίνεται αντιληπτό το χρήμα διαχωρίζεται σε τρία είδη:

> Τα Κέρματα: κατασκευάζονται στα νομισματοκοπεία, από μικρή ποσότητα 

μετάλλου, όπου η αξία τους είναι μηδενική σε σχέση με την ονομαστική 

αξία του κέρματος. Επίσης, έχουν δύο όψεις, η μία αναγράφει τη αξία και η 

άλλη όψη έχει μία εικόνα του έθνους. Για παράδειγμα, τα κέρματα της 

ευρωζώνης έχουν μία κοινή όψη, η οποία αναγράφει τη αξία του κέρματος 

και μία εθνική. Τέλος, είναι ακέραιοι αριθμοί και πολλαπλάσια αυτών.

> Τα Χαρτονομίσματα: εκδίδονται από την κεντρική τράπεζα κάθε χώρας. Τα 

χαρτονομίσματα της ζώνης του ευρώ είναι επτά, πανομοιότυπα και 

εκδίδονται από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα.

> Το Λογιστικό Χρήμα: επιταγές, εμβάσματα, πληρωμή μέσω τραπεζικών 

καρτών.

1.2 Η Εφαρμογή της Πληροφορικής στις Τράπεζες

Λόγω του ότι ο παραδοσιακός τρόπος των συναλλαγών μεταξύ τραπεζών, πελατών 

και επιχειρήσεων γινόταν χειρωνακτικά και απαιτούσε γραφειοκρατία καθώς και 

καταναλισκόταν αρκετός χρόνος, οι τράπεζες μέσω της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών οδηγήθηκαν στη δημιουργία Συστημάτων Αυτόματων Πληρωμών (A. Τ. Μ.’ 

s, Ρ. Ο. S., “Smart Cards”, Shared network και P. I. N.)4. Τα συστήματα αυτά 

αντικατέστησαν τις επιταγές, τα γραμμάτια, τις εντολές με πιστωτικούς λογαριασμούς για 

τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, την πληρωμή λογαριασμών των Δ. Ε. Κ. Ο. και 

χρεωστικούς λογαριασμούς για τους οφειλέτες, για την πληρωμή των φόρων, ενοικίων, αν 

και ακόμα υπάρχει στα καταστήματα των τραπεζών ο παραδοσιακός τρόπος.

4 Μυρτίδης, Δ., Τραπεζική Πληροφορική, Ε.,Α.,Π., Πάτρα,2000, σελ. 89

10



Η περιγραφείσα ανάγκη οδήγησε τις τράπεζες στην ίδρυση εταιριών πιστωτικών 

καρτών (Credit Cards), οι οποίες δημιούργησαν την πλαστική κάρτα (απλή ή με μαγνητική 

πίστα). Η πλαστική κάρτα αποτελεί προσωπικό στοιχείο κάθε ενήλικα πελάτη, καθ’ ότι το 

«λογισμικό» στην μαγνητική πίστα, που υπάρχει πάνω της εμπεριέχει τα στοιχεία του 

κατόχου, την υπογραφή του το λογαριασμό της κάρτας, τον προσωπικό του κωδικό και 

πιθανόν τη φωτογραφία του.

Παράλληλα, με τις κάρτες αυτές, ο καταναλωτής μπορεί να κάνει αναλήψεις 

μετρητών από το κατάστημα της τράπεζας που την έχει εκδώσει ή και από άλλη τράπεζα, 

με την προϋπόθεση της σύνδεσης των τραπεζών μέσω του προγράμματος ΔΙΑΣ, καθώς 

και να τη χρησιμοποιεί για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

1.2.1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Οι κυριότεροι παράγοντες διάδοσης του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η 

παγκοσμιοποίηση, ο ταχύς τρόπος ζωής, η οικονομική κρίση, και κυρίως η εξάπλωση του 

Διαδικτύου (Κανονισμός 733/2002). Ο πολιτισμός και ο τρόπος ζωής μεταξύ των 

διαφόρων χωρών δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου στην εποχή μας, ειδικά στο λεγόμενο 

δυτικό κόσμο. Οι πολίτες όλων των χωρών έχουν τις ίδιες ανάγκες και ζητούν τα ίδια 

πράγματα: τάχιστη εξυπηρέτηση και ποιοτικές υπηρεσίες. Ο τρόπος ζωής του σύγχρονου 

καταναλωτή έχει ανάγει τον χρόνο σε υπέρτατο αγαθό με συνέπεια την ανάγκη εύρεσης 

ταχύτερων τρόπων εξυπηρέτησής του.

Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη μεγιστοποίησης και διεύρυνσης του καταναλωτικού 

αγοραστικού κοινού και μείωσης των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας της ίδιας της 

επιχείρησης. Λύσεις και στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των προμηθευτών δίνει η 

εξάπλωση του διαδικτύου. Η εξάπλωση του διαδικτύου αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του οποίου ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της σύγχρονης 

εμπορικής δραστηριότητας και φυσικά των σύγχρονων καταναλωτών.

Έτσι, η νέα αυτή μορφή, αφορά κυρίως οικονομικές συναλλαγές που διεξάγονται 

μέσω των δικτύων επικοινωνίας και του Διαδικτύου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό αλλά και
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στην Ελλάδα με πιο αργούς ρυθμούς. Στην Ελλάδα η καθυστέρηση της ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλεται σε δύο υπουργικές αποφάσεις 3035/Β2-48.2001 και 

7681/Β2-255.2001 που προωθούν τη διενέργεια της δοκιμαστικής έρευνας για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι προαναφερθείσες Υπουργικές αποφάσεις είναι του 2001, μία 

χρονιά που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανθούσε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά και οι 

υπουργικές αποφάσεις 4708/2003 και 536/2003 καταδεικνύουν το ίδιο πράγμα.

Ως Ηλεκτρονικό εμπόριο5 ορίζεται το εμπόριο που πραγματοποιείται με 

ηλεκτρονικά μέσα, με άλλα λόγια βασίζεται στην ηλεκτρονική μετάδοση των δεδομένων. 

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 39.2001, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί έκφανση 

των λεγάμενων υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Το Ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι 

απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του πωλητή και του 

αγοραστή, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Είναι 

οποιαδήποτε συναλλαγή που ενέχει διαδικτυακή δέσμευση για αγορά η πώληση αγαθών ή 

υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρούνται επίσης και οι συναλλαγές μέσω τηλεφώνου 

και Φαξ.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται σε έμμεσο και άμεσο. Ο πρώτος όρος 

χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για την ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών που 

μπορούν να παραδοθούν μόνο με παραδοσιακούς τρόπους όπως είναι το ταχυδρομείο. 

Άμεσο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο που περιλαμβάνει παραγγελία, πληρωμή και 

παράδοση άϋλων αγαθών και υπηρεσιών. Η πληρωμή των υπηρεσιών αυτών γίνεται είτε 

με πιστωτικές κάρτες είτε με ηλεκτρονικό χρήμα με την αρωγή πάντα και την σύμπραξη 

των τραπεζών.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο σε πρακτικό επίπεδο, μπορεί να πάρει πολλές μορφές 

όπως το Εσωτερικό εμπόριο το οποίο έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα 

και υπηρεσίες στους πελάτες της.

5 Πάνακος Ν., Πρόεδρος, Δημτικού, Συμβουλίου, Πατρών, Το Μέλλον στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 
22.01.2007, www.patranews.gr. αναρτήθηκε τον Μάρτιο του 2010
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Οι εφαρμογές του συνήθως εντάσσονται στη λειτουργία ενός τοπικού δικτύου 

(Ιηίταηεί) και μπορούν να είναι: επικοινωνία μεταξύ ομάδων εργασίας, ηλεκτρονική 

δημοσίευση (άμεση διανομή πληροφοριών).

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία, συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (ΒυΒΪηεεε-ίο-Βυεΐηεεε - Β2Β)6.

απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την ταχύτερη αποστολή των 

προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων. Επιπλέον 

καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την 

εξυπηρέτηση πελατών. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και 

διανομείς καθώς και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών βελτιώνουν ακόμη 

περισσότερο την αποτελεσματικότητα στις ηλεκτρονικές πληρωμές και περιορίζουν το 

ανθρώπινο σφάλμα, αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα αυξημένης πληροφόρησης σχετικά με τα 

προσφερόμενα προϊόντα - είτε από τους προμηθευτές είτε από ενδιάμεσους οργανισμούς 

που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η πιο διαδεδομένη μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι οι Λιανικές πωλήσεις, 

ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή (όιιεΐηεεε-ίο-όΥεϊηεεε -  Β2(Ζ) . 

Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς 

κόμβους-καταστήματα, βλέπει, επιλέγει, αν επιθυμεί να αγοράσει είδη ένδυσης μπορεί 

ενίοτε και να τα δοκιμάζει (μέσω ειδικών προγραμμάτων), ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία 

δεν θα μπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιμές και τέλος αγοράζει. Κι 

όλα αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και κόπο.

Οι τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι όλες νέες. Οι περισσότερες 

από αυτές χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια από συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή 

κλάδους. Αυτό που έδωσε την απαιτούμενη ώθηση και έκανε ενιαία την αντιμετώπισή 

τους -κάτω από τη μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου- ήταν η αποδοχή διεθνών προτύπων 

και η ανάγκη για νέες μορφές οργάνωσης και λειτουργικής διαχείρισης. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις θα μπορούσαν στο εξής να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες που επιβάλλονται 

από τη διεθνοποίηση των αγορών, τις νέες καταναλωτικές αντιλήψεις και κοινωνικές 

συνθήκες.

6 Ο δικτυακός τόπος, ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, www.go-online.gr. αναρτήθηκε τον Ιανουάριο 
του 2010
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Για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιμοποιούνται ευρέως τα 

firewalls. To firewall αποτελεί λογισμικό ή υλικό, που επιτρέπει μόνο στους εξωτερικούς 

χρήστες που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, να προσπελάσουν το προστατευόμενο 

δίκτυο. Ένα firewall επιτρέπει στους εσωτερικούς χρήστες να έχουν πλήρη πρόσβαση στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να πιστοποιηθούν. Υπάρχουν 

πολλοί τύποι firewalls, καθένας από τους οποίους παρέχει διαφορετικά επίπεδα 

προστασίας. Ο συνηθέστερος τρόπος χρησιμοποίησης ενός firewall είναι η τοποθέτηση 

ενός υπολογιστή ή δρομολογητή (router) μεταξύ συγκεκριμένου δικτύου και του Internet, 

και η παρακολούθηση όλης της κυκλοφορίας μεταξύ του εξωτερικού και του τοπικού 

δικτύου.

Η εμπιστευτική πληροφορία που διακινείται στο δίκτυο μπορεί να προστατευθεί με 

κρυπτογράφηση και χρήση μυστικών κωδικών. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου 

βασίζεται κατεξοχήν στην κρυπτογράφηση, δηλαδή στην κωδικοποίηση του 

μεταδιδόμενου κειμένου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο 

με τη χρήση του ειδικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση συνοδεύεται 

πολλές φορές και από την ιι/ηφίακή υπογραφή του αποστολέα, έτσι ώστε ο παραλήπτης να 

μπορεί να βεβαιωθεί για την ταυτότητα του πρώτου.

1.2.2 Ηλεκτρονικό Χρήμα

Με τον όρο ηλεκτρονικό χρήμα περιγράφουμε κάθε μορφή μεταφοράς κεφαλαίου 

μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών που γίνεται με ψηφιακό τρόπο και χωρίς την 

μεσολάβηση υλικού μέσου.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ηλεκτρονικό χρήμα είναι:

1. Η Ευρεία αποδοχή

2. Το Ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας

3. Η Ανωνυμία

4. Η Μεταφερσιμότητα (από μια μορφή σε μια άλλη π. χ. από ηλεκτρονικές μονάδες 

σε μετρητά)
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5. Η Απεριόριστη διάρκεια (να μην έχει ημερομηνία λήξεως μετά το πέρας της οποίας 

θα πάψει να έχει αξία)

6. Η Αμφίδρομη κινητικότητα (κάθε κάτοχος να μπορεί να αποκτήσει και να δώσει 

χρήμα με την ίδια ευκολία. Δηλαδή να μην υπάρχει μια κυκλική ροή του τύπου: 

Τράπεζα-Ιδιώτης (αγοραστής)-Επιχείρηση (πωλητής)-Τράπεζα αλλά η δυνατότητα 

συναλλαγών και κάθε είδους πληρωμών μεταξύ όλων των οικονομικών μονάδων 

π.χ. μεταφορές χρημάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη, από επιχείρηση σε επιχείρηση, από 

επιχείρηση σε ιδιώτη κτλ.)

7. Η Διαιρετότητα (να μπορεί να διαιρεθεί σε όσα τμήματα ίσης συνολικής αξίας 

θέλει ο κάτοχος)

8. Ευχρηστία

9. Σταθερή αξία (προστασία από πληθωρισμό, υποτίμηση κτλ.)

Το ηλεκτρονικό χρήμα χωρίζεται σε υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό χρήμα (identified 

digital cash) και στο ανώνυμο ηλεκτρονικό χρήμα (anonymous digital cash) .To 

υπογεγραμμένο χρήμα περιέχει πληροφορίες που αναφέρουν ποιος υπήρξε ο αρχικός 

δημιουργός του (αυτός που έκανε την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα) και ποιοι οι 

μετέπειτα κάτοχοί του. Έτσι, λειτουργεί σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι 

πιστωτικές κάρτες, επιτρέποντας στην Τράπεζα να ακολουθήσει την πορεία του χρήματος 

μέσα στην οικονομία από τον ένα παραλήπτη στον άλλο.

Ενώ, το ανώνυμο χρήμα λειτουργεί ακριβώς όπως και τα μετρητά. Από την στιγμή 

που θα γίνει η ανάληψή του από τον τραπεζικό λογαριασμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

χωρίς να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την πορεία του. Το ανώνυμο χρήμα λειτουργεί 

με την χρήση αριθμημένων (για έλεγχο) αλλά ανώνυμων τραπεζικών λογαριασμών και με 

τις λεγάμενες εικονικές υπογραφές (blind signatures). Πρόκειται για ηλεκτρονικές 

υπογραφές που εγγυώνται την αυθεντικότητά του, αλλά που ανήκουν στην τράπεζα και όχι 

σε συγκεκριμένα άτομα.

Άλλες μορφές του είναι το ελεγχόμενο (online digital cash) και το αυτόνομο 

(offline digital cash) ηλεκτρονικό χρήμα. Ελεγχόμενο ηλεκτρονικό χρήμα σημαίνει πως 

για την χρήση του πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με μια Τράπεζα (μέσω modem ή
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δικτύου) η οποία ενεργεί ως μεσάζων/ελεγκτής προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια 

συναλλαγή.

Αντίθετα στο αυτόνομο ηλεκτρονικό χρήμα η άμεση μεσολάβηση δεν είναι 

απαραίτητη. Αυτή η ιδιαιτερότητα κάνει το ανώνυμο χρήμα πιο περίπλοκο στην χρήση του 

και δημιουργεί το πρόβλημα του παράλληλου χρήματος (double-spending problem). Από 

την άλλη μεριά το αυτόνομο χρήμα έχει λιγότερες απαιτήσεις σε τηλεπικοινωνιακή 

υποδομή (αφού δεν χρειάζεται περίπλοκες και άμεσες συνδέσεις και ανταλλαγή 

μηνυμάτων με την μεσολαβούσα Τράπεζα ή άλλους φορείς).

1.2.3 Έξυπνες κάρτες

Η έξυπνες κάρτες ή smart cards έχουν το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας και 

εμπεριέχουν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα μπορεί να 

αποτελείται μονό από μία EEPROM κάρτα μνήμης, ή να περιέχει μνήμες όπως ROM, 

RAM ακόμη και τη CPU.

Οι έξυπνες κάρτες έχουν σχεδιαστεί με την εμφάνιση και την αισθητική της 

πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, άλλα μπορούν να λειτουργήσουν και σε τρία επίπεδα 

(πιστωτικές -  χρεωστικές - προσωπικών πληροφοριών). Οι κάρτες αυτές περιλαμβάνουν 

ένα μικροεπεξεργαστή, όπως η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης (RAM) και αποθήκευσης δεδομένων της τάξης των 10 MB.

Στην ουσία μια έξυπνη κάρτα είναι σαν έναν μίνι-υπολογιστή χωρίς οθόνη. Η 

οθόνη και το πληκτρολόγιο υπάρχουν στα μηχανήματα όπου τις δέχονται. Περιέχουν ένα 

μικροεπεξεργαστή με ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ικανό για την επεξεργασία και την 

αποθήκευση χιλιάδων bytes ηλεκτρονικών δεδομένων. Λόγο του μεγέθους και της 

δυνατότητας μεταφοράς των έξυπνων καρτών θεωρούνται ως η επομένη γένια ανταλλαγής 

δεδομένων.

Οι Έξυπνες κάρτες περιέχουν ένα λειτουργικό σύστημα όπως και οι προσωπικούς 

υπολογιστές. Μπορούν να αποθηκεύσουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες και είναι 

πλήρως διακρατικό. Επίσης, περιέχουν ένα αρχείο με τη δομή και τα μυστικά κλειδιά
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κρυπτογράφησης αλγορίθμων. Λόγο των κωδικοποιημένων συστημάτων για τα αρχεία, τα 

δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται σε χωριστά αρχεία με πλήρη ασφάλεια.

Αρκετές επιχειρήσεις αλλά και οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία αυτή. 

Η χρησιμότητα τους μπορεί σύντομα να υπερβαίνει εκείνη του πρότυπου υπολογιστή για 

μια ποικιλία εφαρμογών που οφείλεται, εν μέρει, με την φορητότητα και την ευκολία 

χρήσης.

Η έξυπνη κάρτα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή πληροφόρησης στον 

μικροεπεξεργαστή που μπορεί στιγμιαία να επαληθεύει την ταυτότητα του κατόχου της 

κάρτας, καθώς και κάθε προνόμια της κάρτας με την οποία μπορεί να δικαιούται. 

Πληροφορίες, όπως οι αποσύρσεις, πώλησης, άλλα και οι λογαριασμοί μπορούν να 

διεκπεραιωθούν αμέσως όταν και αν είναι αναγκαίο. Αυτά τα αρχεία μπορούν να 

διαβιβαστούν σε έναν κεντρικό υπολογιστή για την ενημέρωση του αρχείου.

Οι Έξυπνες κάρτες είναι ασφαλείς, συμπαγής και ευφυείς και για αυτό θα πρέπει 

να θεωρούνται ως εξειδικευμένοι υπολογιστές ικανής επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

διασφάλισης χιλιάδων bytes δεδομένων. Οι κάρτες αυτές έχουν ηλεκτρονικές επαφές και 

ένα λεπτό μεταλλικό έλασμα ακριβώς πάνω από το κέντρο γραμμής από τη μία πλευρά της 

κάρτας. Κάτω από αυτό το πενηντάρικο μεγέθους πλάκας υπάρχει ένα ολοκληρωμένο 

κύκλωμα (1C) τσιπ που περιέχει μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης (RAM) και των μη οπτικών ινών αποθήκευσης δεδομένων. Τα δεδομένα που 

είναι αποθηκευμένα στην έξυπνη κάρτα του μικροεπεξεργαστή μπορεί να προσεγγιστεί 

μόνο μέσω του τσιπ του λειτουργικού συστήματος (COS), παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο 

ασφαλείας των δεδομένων. Αυτό λαμβάνει τη μορφή της ασφάλειας των κωδικών 

πρόσβασης του χρήστη που επιτρέπει την πρόσβαση σε τμήματα της IC chip της μνήμης, η 

κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση ως μέτρα που μεταφράζουν τα bytes που 

αποθηκεύονται στη μνήμη σε χρήσιμες πληροφορίες.

Οι Έξυπνες κάρτες συνήθως κρατάνε 2000 έως 8000 bytes ηλεκτρονικών 

δεδομένων. Τα bytes μπορεί να κωδικοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η πραγματική 

χωρητικότητα αποθήκευσης της κάθε κάρτας είναι σημαντικά αυξημένη. Η Μαγνητική 

ταινία-κάρτα, όπως αυτές που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών 

καρτών, η έλλειψη ασφάλειας του μικροτσίπ, τις καθιστούν εύχρηστες, με χαμηλό κόστος 

και λιγότερο δαπανηρές. Αποτελούν ένα φορέα με πολλαπλές έγγραφες για πολλούς
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λογούς. Η κατανεμημένη επεξεργασία των καρτών μειώνει την ανάγκη για όλο και 

μεγαλύτερους mainframe υπολογιστές και το βάρος των τοπικών κυκλωμάτων και με τη 

μακρινή απόσταση από τα τηλεφωνκά κυκλώματα που υποχρεούται να τηρεί μια on-line 

σύνδεση με ένα κεντρικό υπολογιστή.

Οι Έξυπνες κάρτες καθορίζονται από τα πρότυπα ISO 7816.7

Είναι ειδικά σχεδιασμένες για εφαρμογές που μπορούν να εκτελεστούν σε 

ιδιόκτητα λειτουργικά συστήματα. Καθώς και με τη δυνατότητα να εκτελούν πολλαπλές 

εφαρμογές με MULTOS η Java Card.

Οι χρήσεις των έξυπνων καρτών αποτελούν ένα ευέλικτο και ευπροσάρμοστο 

σύστημα υπολογιστή, όπως και κάθε mini-υπολογιστής. Για παράδειγμα, σε ένα δωμάτιο 

νοσοκομείου έκτακτης ανάγκης, η κάρτα θα μπορούσε να εντοπίσει το άτομο 

υγειονομικής ασφάλισης, ο οποίος αποτελεί έναν μεταφορέα αναγκαίων πληροφοριών για 

την αποδοχή σε ένα φύλλο μικροεπεξεργαστή. Οι δοκιμές, η θεραπεία, η χρέωση θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας συνταγών mo γρήγορα, 

χρησιμοποιώντας την κάρτα. Μείζονα κλινικά ευρήματα θα μπορούσαν να προστεθούν 

στο τμήμα των ιατρικών πληροφοριών εντός του μικροεπεξεργαστή.

Στις ΗΠΑ, οι έξυπνες κάρτας χρησιμοποιούνται στα κινητά τηλέφωνά GSM, 

DirecTV και EchoStar μέσα από δορυφορικούς δέκτες, και την American Express Blue 

κάρτα.

1.2.4 Πιστωτική Κάρτα

Η πιστωτική κάρτα ξεκίνησε σαν ιδέα στην Αμερική όταν διάφορες επιχειρήσεις 

προσέφεραν στους καλούς πελάτες τους την δυνατότητα αγορών με πίστωση. Την πρώτη 

πιστωτική κάρτα που προσέφερε τράπεζα με τη σημερινή μορφή, την εξέδωσε η Flatbush 

National Bank of Brooklyn το 1946, που με το πρόγραμμα "Charge-It" προώθησε την ιδέα 

στους εμπόρους της περιοχής της.

’Ηλεκτρονική Διεύθυνση, www.tech-faq.com
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Το 1950, πάλι στην Αμερική η λέσχη Dîners έβγαλε τη δική της πιστωτική κάρτα. 

Η πιστωτική κάρτα Dîners εφευρέθηκε από τον ιδρυτή της Frank McNamara με σκοπό να 

πληρώνονται οι λογαριασμοί των εστιατορίων χωρίς ο πελάτης να χρειάζεται να έχει 

μετρητά μαζί του. Η λέσχη Dîners πλήρωνε το εστιατόριο και ο κάτοχος της πιστωτικής 

κάρτας είχε ένα διάστημα περιθώριο να ξεπληρώσει όλο το ποσό στην Dîners. Από 

τεχνική άποψη η Dîners τις πρώτες μέρες της δεν ήταν ακριβώς πιστωτική κάρτα, αλλά 

συνέβαλε πολύ στην προώθηση της ιδέας του πλαστικού χρήματος.

Η American Express πρωτοεκδόθηκε το 1958. Η Bank of America προσέφερε την 

πρώτη BankAmericard (η μετέπειτα Visa) το 1958. Οι πιστωτική κάρτα πρωτοπροβλήθηκε 

ως βολική λύση εξοικονόμισης χρόνου για τους ταξιδιώτες και τους πωλητές για χρήση 

στο δρόμο και όχι τόσο για την πιστωτική της δυνατότητα. Σημασία έχει ότι η American 

Express και η MasterCard έγιναν δημοφιλείς σε μια νύχτα και η τεράστια επιτυχία τους 

έχει απλωθεί σε όλο το κόσμο μέχρι τις μέρες μας.

Η πιστωτική κάρτα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα των τραπεζών. Η 

πιστωτική κάρτα χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές για την αγορά αγαθών για να μη 

χρειάζεται να συναλλάσσονται με μετρητά.8

Οι πιστωτικές κάρτες είναι ένας έμμεσος αλλά και άμεσος τρόπος δανεισμού 

χρημάτων, οι οποίες έχουν τους ευνοϊκότερους όρους συγκριτικά με τις υπόλοιπες μορφές 

δανεισμού. Έτσι λοιπόν, το πλαστικό χρήμα αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο 

πληρωμής τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο.

Η πιστωτική κάρτα εκδίδετε στο όνομα ενός πελάτη και οι συναλλαγές χρεώνονται 

σε έναν ανοιχτό πιστωτικό λογαριασμού με καθορισμένο από πριν πιστωτικό όριο. Το 

πιστωτικό όριο ανάλογα με την πολιτική της κάθε τράπεζας καθορίζεται από την 

οικονομική δυνατότητα του πελάτη. Συνήθως η πιστωτική κάρτα που εκδίδει μια ελληνική 

τράπεζα είναι συνδεδεμένη με κάποιο από τους παγκόσμιους οργανισμούς πιστωτικών 

καρτών( visa, mastercard, american express, maestro) και αυτό δίνει την δυνατότητα στον 

κάτοχο - πελάτη να μπορεί να την χρησιμοποιεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

8 Ηλεκτρονική διεύθυνση .www.neo.gr/website/erizasiamathiti/85htm. αναρτήθηκε τον Απρίλιο του 
2010
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Ο πελάτης μπορεί να εξοφλεί το πιστωτικό - χρεωστικό υπόλοιπο της πιστωτικής 

του κάρτας ολόκληρο ή με μηνιαίες δόσεις. Όταν εξοφλεί ολόκληρο το ποσό δεν 

χρεώνεται με τόκους, αλλά μόνο με πιθανά άλλα έξοδα (συνδρομή, έξοδα ανάληψης 

μετρητών, έξοδα έκδοσης του λογαριασμού). Όταν το εξοφλεί με δόσεις χρεώνεται με 

τους εκάστοτε αναλογούντες τόκους που συνήθως για την πιστωτική κάρτα είναι οι 

υψηλότεροι από όλα τα τραπεζικά προϊόντα δανεισμού.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην διαχείριση της πιστωτικής κάρτας ώστε ο 

χρήστης να μη χρεώνεται με υπέρμετρους τόκους ή τόκους καθυστέρησης. Η κάρτα όταν ο 

χρήστης χρησιμοποιεί το πιστωτικό περιθώριο που του δίνει η τράπεζα και εξοφλεί όλο το 

οφειλόμενο ποσό κάθε φορά και όταν γίνονται αγορές με τις διάφορες προσφορές των 

καταστημάτων με άτοκες δόσεις, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

2.1 Διάκριση και Χρήση του Πλαστικού Χρήματος
Το πλαστικό χρήμα διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες καρτών:9 

Α. Χρεωστική Κάρτα: Είναι πλαστική κάρτα, που επιτρέπει στον κάτοχό της να αγοράζει 

αγαθά και να τα πληρώνει, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα 

στο λογαριασμό του. Δεν αποτελεί μορφή δανείου, είναι σα να καταβάλει μετρητά, 

για το λόγο αυτό, είναι συνδεδεμένη με τον καταθετικό λογαριασμό, δίνοντας τη 

δυνατότητα άμεσης πρόσβασης (επί 24ώρου) στα χρήματα που έχει κάποιος στην 

τράπεζα. Βοηθά στον προγραμματισμό των ρευστών του χρήστη, καθώς υπάρχει η 

μηνιαία αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού που απεικονίζει το που και πότε τη 

χρησιμοποίησε και πόσα χρήματα έδωσε. Ο μόνος κίνδυνος που έχει είναι της κλοπής, 

Β. Πιστωτική Κάρτα: Είναι πλαστική κάρτα, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό 

της, αγοράζει και να πληρώνει αγαθά, ακόμα κι αν δεν έχει αρκετά χρήματα στο 

λογαριασμό του. Είναι ένα είδος δανείου από τη τράπεζα προς τον πελάτη της. Η 

αποπληρωμή του χρέους γίνεται με βάση τους όρους του συμβολαίου, που έχει 

υπογράψει ο πελάτης πριν την έκδοσή της. Οι όροι αφορούν, το επιτόκιο, τα έξοδα 

της τράπεζας, την προμήθεια, την ημερομηνία χρέωσης. Έχει ανώτατο χρηματικό 

όριο.

Γ. Προπληρωιιένη Κάρτα: Είναι πλαστική κάρτα, που επιτρέπει στον κάτοχό της, να 

αγοράζει και να πληρώνει αγαθά, μέχρι ένα ποσό χρημάτων, το οποίο έχει 

«φορτωθεί» - πιστωθεί εκ των προτέρων στην κάρτα. Αποτελεί την ασφαλέστερη 

λύση για όσους δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό ή θέλουν να νοιώθουν μεγάλη 

ασφάλεια. Είναι ιδανική για φοιτητές, ταξιδιώτες και γενικότερα σε άτομα με 

περιορισμένο προϋπολογισμό χρημάτων. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα, όταν 

εξαντληθεί το ποσό που είχε προκαταβάλει ο κάτοχός της να την «ξαναφορτώσει» με 

χρήματα. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες του εξωτερικού εκδίδουν 

προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν τη συνηθισμένη μορφή αλλά είναι 

ένα κομμάτι χαρτιού με έναν αριθμό. Οι κάρτες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για

9Ηλεκτρονική Διεύθυνση, ινννλν.ιτιοηβγεχρβΓ/.^/^Γ/χρημα
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αγορές μέσω διαδικτύου. Έχουν πολύ μικρή διάρκεια και σπάνια μπορούν να 

«ξαναφορτωθούν» με χρήματα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το πλαστικό χρήμα ο καταναλωτής μπορεί να το 

χρησιμοποιεί για την αγορά ειδών καθημερινής χρήσης, οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, 

ρούχων, παπουτσιών. Ο καταναλωτής μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς ρεύματος, 

τηλεφώνου, εστιατορίων, αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Συνήθως, υπάρχουν 

τοιχοκολλημένα ή τυπωμένα τα σήματα των καρτών που γίνονται αποδεκτές. Τέλος, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα, εάν ο χρήστης -  κάτοχος 

βρίσκεται σε μια χώρα με διαφορετικό νόμισμα, η χρήση της τον απαλλάσσει από το 

άγχος του συναλλάγματος.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
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2.2 Τα είδη και τα Χαρακτηριστικά των καρτών

Σχεδόν, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας διαθέτουν μια μεγάλη 

ποικιλία πιστωτικών καρτών με πολλαπλά προνόμια τόσο για ιδιώτες όσο και για 

επιχειρήσεις, όπου εύκολα μπορεί κάποιος να επιλέξει την κάρτα που του ταιριάζει 

περισσότερο στις ανάγκες του10.

Οι κάρτες που φέρουν τα σήματα των Visa, Mastercard και American Express 

έχουν ενσωματωμένο ένα smart chip, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια στις 

συναλλαγές, αλλά και τη δυνατότητα επιβράβευσης του κατόχου για της συναλλαγές του. 

Επίσης, παρέχονται και πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται σε συνεργασία με οργανισμούς 

και εμπορικές επιχειρήσεις παρέχοντας επιπλέον προνόμια για συναλλαγές με τους 

συγκεκριμένους οργανισμούς. Τέλος, υπάρχουν και ειδικές κάρτες για φοιτητές, 

οικονομικούς μετανάστες και ειδικό πρόγραμμα με εισφορά σε κοινωφελείς οργανισμούς.

2.2.1 Υποκατηγορίες Πιστωτικών καρτών 

Α. Πιστωτική Κάρτα Επιστροφής Χρτηιάτων

Το κύριο χαρακτηριστικό της πιστωτική κάρτας επιστροφής χρημάτων είναι η 

επιστροφή ενός ποσοστού χρημάτων από την αξία των συναλλαγών που πραγματοποιεί ο 

κάτοχός της, ως πίστωση στο λογαριασμό του. Εάν ο κάτοχός τη χρησιμοποιεί σωστά 

μπορεί να επωφεληθεί και να εξοικονομήσει ένα αρκετά σημαντικό ποσό από τις αγορές 

του σε βάθος χρόνου. Η υποχρέωση του κατόχου της είναι να εξοφλεί κάθε μήνα το 

διαθέσιμο υπόλοιπο, έτσι ώστε η επιστροφή χρημάτων να μην υπερκαλύπτει τους τόκους.

Β. Πιστωτική Κάρτα Χωρίς Συνδρομή

Η πάγια , συνήθως ετήσια χρέωση της πιστωτικής κάρτας , είναι μία χρέωση που 

οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι χρήστες προσπαθούν να την αποφύγουν. Σχεδόν όλες οι 

τράπεζες γνωρίζοντάς το, διαθέτουν τις βασικέ στους κάρτες χωρίς συνδρομή το πρώτο 

χρόνο ή και για πάντα στα πλαίσια ειδικών προσφορών. Υπάρχει πιθανότητα να μη

10 Βλέπε παράρτημα σελ.65
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χρεωθεί με συνδρομή και το δεύτερο χρόνο, αν το ζητήσει, και να καταφέρει να μην 

πληρώσει και για πάντα.

Γ. Φοιτητικές Πιστωτικές Κάοτε£

Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένες πιστωτικές κάρτες με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών. Για τη χορήγηση τους απαιτείται η Αστυνομική 

και η Φοιτητική ταυτότητα καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Συνήθως έχουν 

χαμηλό πιστωτικό όριο μέχρι €800,00 και δωρεάν συνδρομή. Η διάρκειά τους είναι όσο 

κρατά η φοιτητική ιδιότητα. Με τις κάρτες αυτές, μπορεί ο φοιτητής να πραγματοποιεί 

συναλλαγές και με τη δυνατότητα άτοκων δόσεων καθώς και να πραγματοποιεί αγορές 

μέσω διαδικτύου. Τέλος, παρέχουν ειδικές προσφορές και εκτυπώσεις σε φοιτητικά 

ταξιδιωτικά πακέτα και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

Δ. Πιστωτικές Κάρτες Μεταφοράς Υπολοίπου αε επιτόκιο 0%

Συνήθως, στην περίπτωση ‘μεταφοράς υπολοίπου’ το επιτόκιο είναι με 0% για τον 

πρώτο χρόνο ή με χαμηλό επιτόκιο μέχρι την αποπληρωμή του μεταφερόμενου ποσού. Ο 

κάτοχος μίας τέτοιας κάρτας έχει τη δυνατότητα να μηδενίσει ή να περιορίσει σημαντικά 

την οφειλή του, χωρίς να επιβαρύνεται από το υψηλό επιτόκιο, το οποίο θα ισχύει θα 

ισχύει μετά από τη λήξη της περιόδου χάριτος και ξεκινά από 16% και πάνω.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο κάτοχος μίας πιστωτικής κάρτας μεταφοράς υπολοίπου 

με μηδενικό επιτόκιο επωφελείται από τη χρήση της, εάν αρχικά μεταφέρει το υπόλοιπό 

του σε μία κάρτα που προσφέρει ευνοϊκό ή μηδενικό επιτόκιο για μία αρχική περίοδο και 

εν συνεχεία, να εξοφλήσει το υπόλοιπο πριν τη λήξη της αρχικής αυτής περιόδου, με το να 

εξοφλεί ποσά μεγαλύτερα από την ελάχιστη μηνιαία δόση. Βέβαια, εάν αυτό δεν είναι 

εφικτό, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχό της να μεταφέρει ξανά το υπόλοιπό του σε άλλη 

κάρτα με ευνοϊκό αρχικό υπόλοιπο. Στην τελευταία περίπτωση, καλό θα είναι ο χρήστης 

να συγκρίνει τις δύο πιστωτικές κάρτες με βάση το ύψος της προμήθειας που χρεώνουν επί 

του μεταφερόμενου ποσού.

Οι προϋποθέσεις για να μεταφέρει ο κάτοχος το υπόλοιπό του σε μια νέα κάρτα

είναι:
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1. Το χρέος του να είναι εμπρόθεσμο

2. Να προσκομίσει το εκκαθαριστικό της εφορίας καθώς και τη βεβαίωση 

μισθοδοσίας

3. Μια αίτηση, που θα την συμπληρώσει στην τράπεζα, και

4. Τους δύο τελευταίους λογαριασμούς της πιστωτικής κάρτας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η μεταφορά πραγματοποιείται αυτόματα στη 

νέα κάρτα.

2.3 Τύποι Καρτών και τι είναι 

ν' VISA

Η Visa είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που αποτελείται από τράπεζες -  μέλη. 

Για την Ευρώπη υπάρχει η Visa Europe, η οποία ανήκει και ελέγχεται από 4.600 

ευρωπαϊκές τράπεζες -  μέλη. Τον Ιούλιο του 2004 απέκτησε ανεξάρτητη οντότητα και από 

τον Οκτώβριο του 2007 αποκόπηκε εντελώς από τον παγκόσμιο οργανισμό Visa Ιηο.και 

πλέον έχει αποκλειστική, αμετάκλητη και μόνιμη δικαιοδοσία στη Γηραιά Ήπειρο. Ενώ η 

Visa Inc. Αναδιοργανώθηκε και πλέον, η Visa International, η Visa Canada και η Visa U.

S. Α. θα αποτελούν θυγατρικές της".

Η Visa Europe ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των ευρωπαϊκών τραπεζών και 

πελατών -  εμπόρων και κατόχων καρτών. Παράλληλα συμβάλλει και στην υλοποίηση του 

στόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενιαία αγορά πληρωμών.

Στην Ευρώπη κυκλοφορούν πάνω από 350 εκ. κάρτες Visa. Γενικότερα, η Visa 

είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Η Visa/Plus αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα A. Τ. 

Μ., προσφέροντας πρόσβαση σε μετρητά στο νόμισμα της κάθε χώρας (170 μέλη) επί 

24ώρου βάσης.

Για την Ευρώπη οι τράπεζες -  μέλη της προέρχονται από τις κάτωθι (τριάντα έξι) 

36 χώρες: 11

11 Ηλεκτρονική Διεύθυνση .www.visa.gr
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ΑΝΔΟΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΙΤΑΛΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ ΗΝΟΜΕΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΤΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΔΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Η έδρα της Visa Europe είναι στο Λονδίνο και έχει και έντεκα (11) 

υποκαταστήματα, τα οποία είναι σε Αθήνα, Βαρσοβία, Βουκουρέστι, Βρυξέλες, 

Κωνσταντινούπολη, Λισαβόνα, Μαδρίτη, Μιλάνο, Παρίσι, Στοκχόλμη και Φρανκφούρτη.

Ο ρόλος της Visa Europe είναι να παρέχει συστήματα και υπηρεσίες στις τράπεζες, 

έτσι ώστε οι συναλλαγές των κατόχων των καρτών να γίνονται γρήγορα, ασφαλέστερα και 

ευέλικτα. Η Visa Europe δεν εκδίδει κάρτες ούτε συνάπτει συνεργασίες με τους εμπόρους. 

Δε καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών προς τους πελάτες. Αυτά είναι 

αρμοδιότητες των τραπεζών -  μελών. Στην ουσία, η Visa φέρνει σε επαφή τέσσερις 

ομάδες επιχειρήσεων και ιδιωτών στη διαδικασία διεξαγωγής των συναλλαγών:

• Εκδότριες τράπεζες: εκδίδουν της Visa στους πελάτες

• Αποδέκτριες τράπεζες: τράπεζες συμβεβλημένες με εμπόρους για αποδοχή της 

Visa

• Κάτοχοι των καρτών: οι χρήστες της Visa

• Έμποροι: οι επιχειρήσεις που αποδέχονται τη Visa, επωφελούνται από την 

ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών, 

ταυτόχρονα με την εγγυημένη πληρωμή.
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ν' MASTERCARD ή MAESTRO12

Διεθνής οργανισμός, ο οποίος συνεργάζεται με τις τράπεζας για την έκδοση 

πιστωτικών καρτών τύπου MasterCard και Maestro. Η Maestro είναι πολυεθνική και 

θυγατρική της MasterCard, η οποία ιδρύθηκε το 1990. Οι Maestrocard είναι χρεωστικές και 

προπληρωμένες κάρτες.

Τα εμπορικά καταστήματα με σήμα MasterCard ή Maestro αποδέχονται τις 

πληρωμές με τις αντίστοιχες κάρτες. Ο κάτοχος της Maestrocard, επιδεικνύει την κάρτα 

και αποδεικνύει την πληρωμή είτε με την υπογραφή του στην απόδειξη αγοράς είτε με την 

εισαγωγή ενός Ρ. I. Ν. αποτελούμενο από 4 έως 6 ψηφία. Η MasterCard ισοδυναμεί με τη 

Visa Debit ή και με τη Visa Electron. Με άλλα λόγια, απαιτείται ηλεκτρονική άδεια από 

την Merchant στην εκδότρια τράπεζα η οποία πρέπει να απαντήσει καταφατικά. Εάν η 

απάντηση είναι αρνητική, βαρύνεται ο εκδότης με τη συναλλαγή, ανεξάρτητα από το 

διαθέσιμο ποσό.

ν' DINERS CLUB INTERNATIONAL

Η Diners Club International ανήκει στην Discover Financial Services, εκδότρια 

εταιρία πιστωτικών καρτών και ηλεκτρονικών πληρωμών. Ιδρύθηκε το 1950. Η Diners 

Club International είναι η πρώτη χρεωστική κάρτα πολλαπλών χρήσεων στον κόσμο. Όλα 

ξεκίνησαν από τον Frank McNamara, όταν είχε πάει για δείπνο σε ένα εστιατόριο της 

Νέας Υόρκης και ξέχασε τα χρήματά του σε άλλο κοστούμι. Επειδή βρέθηκε σε αμηχανία, 

ίδρυσε τη Diners Club. Έτσι, ξεκίνησε η οικονομική επανάσταση πληρωμών σε προϊόντα 

και υπηρεσίες από καταναλωτές και εταιρίες13.

Στις μέρες μας η Diners Club είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη και εξυπηρετεί 

αρκετές ανάγκες παρέχοντας μια πλήρη σειρά λύσεων στη διαχείριση των δαπανών. Η 

Diners είναι αποδεκτή σε περισσότερες από 185 χώρες. Μετρά εκατομμύρια εμπόρων και 

οι κάτοχοί της έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 675.000 σημεία ανάληψης χρημάτων.

12 Ηλεκτρονική Διεύθυνση , www. mastercard, er

13 Ηλεκτρονική Διεύθυνση , www.diners.org
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✓  AMERICAN EXPRESS COMPANY

H American Express Company (AmEx ή Amex) είναι μία παγκόσμια 

χρηματοοικονομική εταιρία με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ιδρύθηκε το 1850 και αποτελεί μία 

από τις τριάντα (30) συνιστώσες του Dow Jones Industrial Average. H AmEx έχει 

χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες καθώς και ταξιδιωτικές επιταγές. Οι κάρτες με το σήμα 

της AmEx αντιπροσωπεύουν το 24% του συνολικού όγκου του δολαρίου των συναλλαγών 

με πιστωτικές κάρτες στις Η. Π. Α.14.

2.4 Ασφαλής και Ορθή Χρήση του Πλαστικού Χρήματος

Εάν ο κάτοχος μίας κάρτας γνωρίζει καλά τη χρήση της, μπορεί να του προσφέρει 

αρκετά πλεονεκτήματα και να του είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, για τις καθημερινές και όχι 

μόνο συναλλαγές του. Απαραίτητο λοιπόν15, είναι να γνωρίζει τα εξής:

1. Η πιστωτική κάρτα είναι μία μορφή δανείου, με υψηλό επιτόκιο.

2. Να είναι γνώστης των όρων της σύμβασης και να γνωρίζει και τις υποχρεώσεις 

του αλλά και τα δικαιώματά του.

3. Να συγκρίνει τις κάρτες και να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ΣΕΓΙΠΕ και το ετήσιο 

επιτόκιο της κάρτας καθώς και αν υπάρχει ετήσια συνδρομή.

4. Να γνωρίζει ακριβώς η  ισχύει για την «πληρωμή σε άτοκες δόσεις». Το είδος αυτό 

σημαίνει ότι το ποσό πληρωμής θα πρέπει να εμφανίζεται στο μηνιαίο λογαριασμό 

σε δόσεις χωρίς επιτόκιο για το χρόνο που περνά μεταξύ αγοράς και εμφάνισης 

του ποσού στο λογαριασμό. Εάν δεν πληρωθεί όλο το ποσό της δόσης, το 

υπολειπόμενο ποσό, τοκίζεται με υψηλό επιτόκιο, από την ημερομηνία 

πραγματοποίησης της συναλλαγής.

5. Πολλές τράπεζες στο ποσό της ελάχιστης καταβολής, δε συμπεριλαμβάνουν τα 

ποσά των άτοκων δόσεων, που λήγουν το μήνα, που περιλαμβάνει ο λογαριασμός.

14 Ηλεκτρονική Διεύθυνση , www■american express.org

15Αρχή Διασφάλισης Απορριμμάτων των Επικοινωνιών, www.adae.gr
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Για το λόγο αυτό, ο κάτοχος θα πρέπει να ενημερώνεται από την τράπεζα ή να 

προσθέτει τα ποσά των δόσεων, στο ποσό της ελάχιστης καταβολής και να 

πληρώνει το άθροισμά τους.

6. Θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του κατόχου στο πίσω μέρος της κάρτας.

7. Σε κάθε συναλλαγή θα πρέπει να επιδεικνύει την ταυτότητά του.

8. Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική καθώς και ο Ρ. I. Ν..

9. Όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές από το διαδίκτυο, καλό είναι να δίνει τον 

αριθμό της κάρτας μόνο σε καταστήματα που εμπιστεύεται.

10. Να ελέγχει το εκκαθαριστικό μηνιαίο σημείωμα και να ενημερώνει άμεσα την 

τράπεζα για κάποια τυχόν λανθασμένη χρέωση.

11. Να τη φυλάσσει σε ασφαλές μέρος και να τη χρησιμοποιεί βάση των όρων της 

σύμβασης.

12. Να ειδοποιεί άμεσα την τράπεζα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, διότι μπορεί 

να βρεθεί χρεωμένος με συναλλαγές. Σε περίπτωση που ο κλέφτης 

πραγματοποιήσει αγορές, ο κάτοχος δεν είναι υποχρεωμένος να τις πληρώσει στην 

τράπεζα, παρά μόνο και αν αποδειχτεί ότι έχει επιδείξει βαριά αμέλεια ή δόλο.

13. Για θέματα χρήσης πιστωτικών καρτών σε γυμναστήρια και κέντρα 

αδυνατίσματος, υπάρχει απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου σε περίπτωση 

υπαναχώρησης του πελάτη από τη σύμβαση, το γυμναστήριο ή το ινστιτούτο, 

οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα την τράπεζα, ώστε να μην χρεώνουν τις 

υπηρεσίες που δεν εκπληρώθηκαν. Παράλληλα, οφείλει και ο κάτοχος της κάρτας 

να ενημερώσει την τράπεζα.

14. Όταν εξοφλεί και ακυρώνει μία κάρτα, οφείλει να ζητήσει ενημερωτικό δελτίο 

μήπως και υπάρχουν τυχόν χρεώσεις που δε φαίνονται στο μηχανογραφημένο 

σύστημα της τράπεζας τη στιγμή της εξόφλησης.

Όσον αφορά το τελευταίο, επειδή έχουν υπάρξει περιπτώσεις σε χρήστες που για

μήνες ή χρόνια, λάμβαναν ειδοποιήσεις από τις τράπεζες για οφειλές, η Τράπεζα της

Ελλάδος κοινοποίησε τα κάτωθι:

ί. Κατά την αίτηση ακύρωσης, θα πρέπει να ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος 

για το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να 

το εξοφλήσει ολοσχερώς και να λήξη η συμβατική σχέση με την τράπεζα.
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π. Εάν, το άνωθεν, δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να διευκρινίζεται, επαρκώς ο 

σχετικός όρος, τόσο προ συμβατικής σχέσης όσο και κατά την υποβολή της 

αίτησης, έτσι ώστε να προκύπτει, με σαφήνεια, ότι το ποσό, που καταβάλλει ο 

συναλλασσόμενος, ενδέχεται να μην ταυτίζεται, με το οριστικό υπόλοιπο του 

λογαριασμού, και ότι υπάρχουν οφειλές που μένουν σε εκκρεμότητα. Η τράπεζα 

υποχρεούται να ενημερώνει τον συναλλασσόμενο αναλυτικά, με το αντίγραφο 

του λογαριασμού, η εξόφληση του οποίου σημαίνει και την οριστική εξόφληση 

της εκ της συμβάσεως οφειλής. Εύλογο είναι, ότι αφού έχει προηγηθεί η 

ακύρωση του πιστωτικού δελτίου, δε νοείται ανανέωση της ετήσιας συνδρομής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

3.1 Γενικοί Τραπεζικοί Όροι Συναλλαγών (Γ. Ο. Σ.)

Οι τραπεζικές συναλλαγές είναι συμβάσεις εμπορίου χρήματος που προσδιορίζουν 

τη νομοθετική έννοια της τράπεζας και αποτελούν αντικείμενο του τραπεζικού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένου του αστικού και του εμπορικού δικαίου. Με άλλα λόγια, οι γενικοί 

τραπεζικοί όροι συναλλαγών είναι οι ρήτρες, που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων με 

ισχύ γενική και ενιαία, για να αποτελέσουν τυπικό και ομοιόμορφο περιεχόμενο 

απροσδιορίστου και μεγάλου αριθμού μελλοντικών συμβάσεων.

Σκοπός των γενικών τραπεζικών όρων των συναλλαγών είναι η τυποποίηση των 

συναλλακτικών σχέσεων αφενός μεν της απλοποίησης16 και της ταχύτερης σύναψής τους, 

αφετέρου δε της βέλτιστης εξυπηρέτησης των συμφερόντων των συντακτών τους.

Οι γενικοί όροι συναλλαγών καθιερώθηκαν στο χώρο των τραπεζών λόγω του 

όγκου και της πολυπλοκότητας των συναλλαγών αλλά και λόγω των ελλιπών νομοθετικών 

ρυθμίσεων και της οικονομικής ισχύς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα προβλήματα 

που προκύπτουν αφορούν τη νομική φύση, την ερμηνεία και τον έλεγχο της νομιμότητας 

του περιεχομένου τους.

Το πρώτο ζήτημα υποστηρίζει ότι οι γενικοί όροι συναλλαγών δεν αποτελούν πηγή 

δικαίου αλλά έχουν συμβατική ισχύ, αφού γίνονται αποδεκτοί είτε ρητά είτε σιωπηρά από 

τον αντισυμβαλλόμενο στην ατομική του σύμβαση. Ρητά, αποκτούν συμβατική ισχύ με 

την αναγραφή τους στη σύμβαση που υπογράφουν τα μέρη ή με την παραπομπή σε 

αυτούς, ενώ προαπαιτείται ιδιαίτερη απόδειξη ότι ο αντισυμβαλλόμενος έλαβε γνώση του 

συγκεκριμένου όρου. Για σιωπηρή ενσωμάτωση των γενικών όρων των τραπεζικών 

συναλλαγών στην ατομική σύμβαση προαπαιτείται και η γνώση ή η δυνατότητα γνώσης 

του περιεχομένου τους.

16 Ψυχομάνης Δ.Σ, Τραπεζικό Δίκαιο-Δίκαιο τραπεζικών Συιιβάσεων. Σάκκουλα, Αθήνα- 
Θεσσαλονίκη, 2001. εδώ σελ 69-73
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Το δεύτερο ζήτημα, υποστηρίζει ότι οι Γ. Ο. Σ. θα πρέπει να κρίνονται 

αντικειμενικά, κατά τρόπο παρόμοιο με την ερμηνεία του νόμου, αδιαφορώντας για τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις και συνθήκες κάτω από τις οποίες συντάχθηκε η ατομική σύμβαση.

Το τρίτο και τελευταίο ζήτημα, γίνεται δεκτό βάση των εφαρμογών περί των 

γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 281, 178-179 και 371-373). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι κάθε συντάκτης των Γ. Ο. Σ. οφείλει να δεσμεύει τον εαυτό του 

αποβλέποντας όχι μεμονωμένα στο ατομικό συμφέρον αλλά στην προάσπιση του 

συμφέροντος του μελλοντικού αντισυμβαλλόμενου και της ολότητας, διότι όταν 

εγκαταλείπει κάποιος το έδαφος της ατομικής σύμβασης εισέρχεται στη σφαίρα του 

κοινωνικού συνόλου, όπου και καθορίζονται πλέον και τα όρια της ελευθερίας της 

σύμβασης και διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών. Έτσι, οι ρήτρες στη δεδομένη 

σύμβαση που πιθανότατα αντιφάσκουν στο άνωθεν κριτήριο είναι άκυρες, έστω και αν 

στη σχέση αυτή δε δικαιολογείται ακυρότητα βάσει των ΑΚ 179, 281 και 288.

Τα τρία αυτά ζητήματα, αποτέλεσαν τη νομοθετική ρύθμιση17 του Ν. 2251/94 περί 

«προστασίας των καταναλωτών», όπως αυτός ισχύει, τροποποιημένος με το άρθρο 10 του 

Ν. 2741/1999. Όμως, ο νόμος αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και στις τραπεζικές 

συμβάσεις. Ο λόγος είναι ότι αν εφαρμοστεί, αφενός μεν σε τραπεζικές συμβάσεις που δεν 

έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, αφετέρου δε, όταν οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες δεν εξαντλούν την επενέργειά τους στις προσωπικές απλώς ανάγκες των 

αποδεκτών τους, αλλά αποτελούν τα μέσα για την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητα, κάτι το οποίο αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό της σχέσης τράπεζα -  

πελάτη.

3.1.1 Η Εφαρμογή του Ν. 2251/94 στοτκ Γ. Ο. Σ.

Ο Ν. 2251/94 περί «προστασίας του καταναλωτή», έχει εφαρμογή και στους Γ. Ο. 

Σ.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2:

ϊ. Ως γενικοί όροι συναλλαγών θεωρούνται μόνο οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ 

των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών τραπεζικών συμβάσεων.

17 Ηλεκτρονική Διεύθυνση ,http://www.sales.gr/node/35
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ϋ. Θα πρέπει να είναι διατυπωμένοι στην ελληνική γλώσσα, ιδικά όταν πρόκειται για 

Γ. Ο. Σ. της Ελλάδας και προορίζονται για συναλλαγές στην Ελλάδα. Κάθε 

έγγραφη σύμβαση που περιέχει Γ. Ο. Σ. θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα τυπωμένη 

και σε εμφανές σημείο.

ϋί. Εάν κατά τη σύνταξη της σύμβασης ο πελάτης αγνοούσε τους Γ. Ο. Σ. ανυπαίτια 

και η τράπεζα δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να 

λάβει γνώση, τότε οι Γ. Ο. Σ. δε δεσμεύουν τον πελάτη της τράπεζας, 

ίν. Κατά την ερμηνεία των Γ. Ο. Σ. λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των 

πελατών, ενώ όταν έχουν διατυπωθεί μονομερώς από την τράπεζα ή από τρίτο 

πρόσωπο για λογαριασμό της τράπεζας, τότε σε περίπτωση αμφιβολίας οι Γ. Ο. Σ. 

ερμηνεύονται υπέρ του πελάτη. Ειδικοί όροι, που συμφωνήθηκαν ύστερα από 

διαπραγμάτευση των συμβαλλόμενων μέτρων, υπερισχύουν των Γ. Ο. Σ.. 

ν. Απαγορεύεται και είναι άκυρος κάθε καταχρηστικός Γ. Ο. Σ. σε μία σύμβαση, 

χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται την ολική ακυρότητα της σύμβασης.

Με τον όρο καταχρηστικός Γ. Ο. Σ. εννοούμε κάθε Γ. Ο. Σ. όταν έχει ως αποτέλεσμα 

την διατάραξη της ισορροπίας του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

συμβαλλομένων σε βάρος του πελάτη της τράπεζας, αφού όμως ληφθούν υπόψη οι 

συνθήκες της κατάρτισης και τα λοιπά στοιχεία της συμβάσεως18.

Ο περιορισμός των Γ. Ο. Σ. σχετικά με την ακυρότητα τους όταν είναι καταχρηστικοί 

και σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 2, δε συνεπάγεται τον αποκλεισμό 

του ελέγχου του περιεχομένου των Γ. Ο. Σ. όπως αυτές ορίζονται στις γενικές διατάξεις 

(ΑΚ 281, 178-179 και 371-373) καθώς και την ακυρότητά τους σύμφωνα με τις 

τελευταίες.

3.2 Η Μεταρρύθμιση των Γ. Ο. Σ. στιιν Αιιερική

Τα τελευταία χρόνια και λόγω της ύφεσης (οικονομικής κρίσης), η Αμερική 

οδηγήθηκε στην αναπροσαρμογή των Γ. Ο. Σ.. Ο Αμερικανός πρόεδρος, κ. Barak Obama, 

θέσπισε σχετικό νόμο, με σκοπό, οι μεταρρυθμίσεις κοινής λογικής, όπως τις αποκάλεσε,

18 Γεωργακόπουλος Ν.,Λ ., Χ ρηματιστηριακό  και Τραπεζικό Δ ίκα ιο  Το Δ ίκα ιη  του Ε λληνικού  
Τραπεζικού Σ υσ τή μ α το ς  κα ι Χρηματαγορό«;, Σάκκουλα, Αθήνα 1999, εδώ σελ.238.
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να προστατευθούν οι καταναλωτές. Πρόθεση του προέδρου ήταν να μάθει τους 

Αμερικανούς πολίτες να ζουν ανάλογα με τα μέσα που διαθέτουν και να πληρώνουν μέχρι 

εκεί που αντέχουν, αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενεργούν ανάλογα.

Η θέσπιση αυτού του νέου νόμου προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις από τους 

καταναλωτές που θεωρούσαν ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση των ήδη 

υψηλών επιτοκίων και των χρεώσεων αλλά και από τις εκδότριες εταιρίες που πιστεύουν 

ότι θα μειωθούν τα κέρδη τους. Η κα. Βάλερι Τζάρετ και ο κ. Λώρενς Σάμερς, 

ανακοίνωσαν πως ο πρόεδρος και η κυβέρνησή του ήθελαν να βρεθεί μία χρυσή τομή και 

κατηγόρησαν τις εταιρίες πως με τις επιθετικές διαφημιστικές τους εκστρατείες και τους 

παραπλανητικούς όρους ως προς τα επιτόκια οδηγούν τους καταναλωτές προς λάθος 

κατεύθυνση. Από την πλευρά τους τα πιστωτικά ιδρύματα πιστεύουν πως η μεταρρύθμιση 

αυτή θα πλήξει τα έσοδά τους τη στιγμή που προσπαθούν να βγουν από την οικονομική 

κρίση, διότι τους δυσκολεύει να αυξήσουν τα επιτόκια και τις προμήθειες.19 Επίσης, ο νέος 

νόμος κατήργησε την έκδοση των πιστωτικών καρτών σε άτομα που δεν έχουν 

συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας τους και απαγόρευσε την αύξηση του επιτοκίου πριν 

την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την καθυστέρηση της πληρωμής και επιβάλλει την 

αποκατάσταση του παλαιού επιτοκίου μετά από έξι μήνες, εφόσον γίνεται η ελάχιστη 

πληρωμή.

Οι μεταρρυθμίσεις των πιστωτικών κανόνων που προωθεί ο κ. Obama, έχουν ως 

σκοπό την προστασία του καταναλωτή και το σταμάτημα των καταχρήσεων. Αυτό θα 

επιτευχθεί με ισχυρούς και αξιόπιστους όρους, η σύνταξη των συμβάσεων να γίνεται σε 

κατανοητή γλώσσα και όσα ιδρύματα δεν το ακολουθήσουν θα υφίστανται επιπτώσεις.

3.2.1 Η Μεταρρύθμιση των Γ. Ο. Σ. στην Ελλάδα

Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, η εισαγωγή της πληροφορικής στις τράπεζες, η 

επέκταση του διαδικτύου και η δημιουργία του ευρώ, οδήγησε τις κυβερνήσεις σε 

συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην αναβάθμιση των Γενικών Τραπεζικών 

Όρων των Συναλλαγών. Έτσι λοιπόν, στην Ελλάδα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με την

19 Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.newstime.gr Ομπάμα: Αλλάζει τους κανόνες του πλαστικού 
χρήματος
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Πράξη 2501/31.10.2002 , του Διοικητή κ. Νικολάου Γκαργκάνα της Τράπεζας της 

Ελλάδος, οδηγήθηκαν στην τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν 

την ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα, με την Πράξη αυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην 

Ελλάδα οφείλουν να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη φύση και τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν καθώς και να γνωστοποιούν τους 

όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών, καθώς και κάθε νέα τροποποίηση βάση της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των πελατών 

για οποιοδήποτε παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων σχετικά με τη σύμβαση. Να 

δημιουργήσουν ξεχωριστή μονάδα για την εξέταση παραπόνων ή καταγγελιών 

επανδρωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, τα επιτόκια να διαμορφώνονται στα 

πλαίσια της αρχής της ανοιχτής αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού λαμβάνοντας 

υπόψη τους κινδύνους από ενδεχόμενες μεταβολές στις χρηματοοικονομικές συνθήκες, 

στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να μην αποκρύπτουν, έτσι ώστε οι πελάτες να 

είναι σε θέση να σχηματίσουν μία σαφή εικόνα για τα προϊόντα κα τις υπηρεσίες πριν τη 

σύναψη της σύμβασης.

Επίσης, οφείλουν να ανακοινώνουν αναλυτικά το ύψος των προμηθειών για πάσης 

φύσεως εργασίες, το οποίο μπορεί είτε να είναι σταθερό είτε να προσδιορίζεται μεταξύ 

ενός ελάχιστου ή μέγιστου ορίου, όπως και το ύψος των αμοιβών για την παροχή των 

υπηρεσιών και των εξόδων υπέρ τρίτων καθώς και με ποια μέθοδο γίνεται ο 

προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες, οι κάτοχοι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για 

τις περιπτώσεις κλοπών και απωλειών των καρτών καθώς και για τους ιδιαίτερους όρους 

και προϋποθέσεις που προσδιορίζουν τη ευθύνη του κατόχου αλλά και του εκδότη. 20

90

20 Βλέπε Παράτημα σελ. 58

35



3.3 Έκδοστι και Διαχείριση Πλαστικού Xpfmonroc

> Πιστωτικά δελτία

Τα πιστωτικά δελτία εκδίδονται από τις τράπεζες ή τις θυγατρικές τους 

(χρηματοδοτικά ιδρύματα), που προϋποθέτουν τη σύνδεσή τους με ένα ενιαίο σύστημα 

πληρωμών και εκκαθαρίσεων που διαθέτουν αυτοτελείς επιχειρήσεις ανά τον κόσμο 

καθώς και σύνδεση με ένα δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων, όπου τους παρέχεται ένα 

κατάλληλο εκτυπωτικό μηχάνημα. Ο έμμεσος αυτός τρόπος πληρωμής κρύβει και τον 

κίνδυνο μη πληρωμής του τιμολογίου. Ανάλογα, πάντα, με τους Γ. Ο. Σ. ή των επιμέρους 

συμβάσεων, συνήθως πρόκειται για πώληση και εκχώρηση απαίτησης ή έκταξης 

(διαγραφής οφειλών ή πληρεξουσιότητας) με βάση το τυποποιημένο τιμολόγιο ή απλά μία 

σύμβαση εγγυοδοτική -  Garantie.

Ο κάτοχος του πιστωτικού δελτίου έχει την υποχρέωση να καταβάλλει εφάπξ ή 

τμηματικά την αξία του τιμολογίου στο χρόνο και με τον τόκο καθώς και την προμήθεια 

της τράπεζας όπως αυτά έχουν ορισθεί εκ των προτέρων στη σύμβαση.

> Χρεωστικά δελτία

Τα χρεωστικά δελτία γίνονται δεκτά μόνο σε επιχειρήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

που έχουν συνδεθεί με το ηλεκτρονικό σύστημα της τράπεζας (P. Ο S. -  Point of Sales 

Terminals). Τα P.O. S. Πραγματοποιούν άμεσα την αναγνώριση του κατόχου και του 

συμφωνημένου ορίου χρέωσης, μέσω της μαγνητικής ταινίας και του μυστικού 

προσωπικού κώδικα (P. I. Ν. ) καθώς και της άμεσης χρέωσης του λογαριασμού με το 

ποσό της αξίας του αγαθού ή της υπηρεσίας.

Η σχέση τράπεζα -  επιχείρηση είναι μια σύμβαση έργου σε συνδυασμό με 

σύμβαση γύρου, αφού η τράπεζα εκτελεί την εντολή της χρέωσης του λογαριασμού του 

κατόχου με πίστωση του λογαριασμού της επιχείρησης με την εντολή πληρωμής του 

κατόχου.

Η σχέση κατόχου -  τράπεζας είναι κι αυτή μία σύμβαση έργου, αφού αφορά τη 

δυνατότητα των συναλλαγών μέσω P. Ο. S. και σύμβασης γύρου, που διοχετεύονται στην 

τράπεζα ηλεκτρονικά.
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> Δελτία αυτόιιατων αναλήνι/εων

Είναι κάρτες με μαγνητική λωρίδα και κωδικό αριθμό για χρήση στις αυτόματες 

ταμειολογιστικές μηχανές. Η έκδοσή τους προϋποθέτει την ύπαρξη τραπεζικής σύμβασης 

καταθέσεων, όπου παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης, ανάληψης ή μεταφοράς 

κεφαλαίων.

> Έζυπνα δελτία (κάρτες) -  Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Η νεότερη μορφή των δελτίων αυτόματων αναλήψεων, τα οποία έχουν 

«μικροτσίπ» για καλύτερη ασφάλεια και επιτρέπουν στον κάτοχό τους, να πραγματοποιεί 

διάφερες συναλλαγές, χωρίς τη χρήση αυτούσιου χρήματος.

Η ανάληψη χρημάτων πραγματοποιείται με μία απλή καταχώρηση ενός ποσού 

χρημάτων στο δελτίο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές χωρίς μετρητά σε 

επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που δέχονται τέτοιου είδους κάρτες είναι εφοδιασμένες με τα 

κατάλληλα μηχανήματα για την αναγνώριση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού, την 

καταχώρηση της πληρωμής με ισόποση μείωση του ποσού από το δελτίο. Στη συνέχεια, οι 

επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την τράπεζα την αντίστοιχη καταβολή 

των μετρητών.

Η σχέση τράπεζα -  κάτοχος δελτίου είναι όμοια με αυτή των δελτίων ανάληψης με 

επιπλέων προσθήκη αυτή των στοιχείων σύμβασης έργου -  εντολής. Με άλλα λόγια, η 

τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διενεργεί πληρωμή για την εκπλήρωση ενοχικών 

υποχρεώσεων του κατόχου, παρακρατώντας το αναλαμβανόμενο χρηματικό ποσό ως 

προκαταβολή της δαπάνης.

Η σχέση τράπεζα -  επιχείρηση αποτελεί σύμβαση πλαίσιο περί εκπλήρωσης από 

την ίδια του οφειλόμενου τμήματος ή αμοιβής κάθε αντισυμβαλλόμενου της επιχείρησης 

κατόχου του δελτίου ως δόση αντί καταβολής με τον τρόπο που διαγράφηκε.

Τόσο τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια όσο και τα χρεωστικά δελτία, θα έλεγε κανείς 

ότι μπορούν να καταταγούν και στις «προπληρωμένες κάρτες πολλαπλών χρήσεων». 

Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ2366/3.8.95 (Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος), οι 

εκδότες των καρτών μπορεί να είναι μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα, που υποχρεούνται να 

γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος την απόφασή τους για έκδοση τέτοιων καρτών
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εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης καθώς επίσης και την ημερομηνία 

έναρξης της κυκλοφορίας των καρτών, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.

3.4 Όροι X o piîv h o tic  και Χρήση του Πλαστικού Χριίιιατος21

3.4.1 Γ ενικά

I. Παράδοση -  Δικαιούχος -  ισχύς

Η κύρια κάρτα ή και όσες εκδοθούν στη συνέχεια ως αντικατάσταση ή 

ανανέωση ή ως προσθετικές και βάση των όρων της σύμβασης, αποστέλλονται 

στον κάτοχο, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει και με δική του ευθύνη παραλαβής ή 

την παραλαμβάνει από το κατάστημα της τράπεζας που έχει επιλέξει.

Συνήθως, οι κάρτες είναι απενεργοποιημένες και ο κάτοχος θα πρέπει να 

ακολουθήσει ορισμένα βήματα για την ενεργοποίησή τους.

Υποχρέωση του κατόχου μόλις την παραλάβει είναι να θέσει την υπογραφή 

του στο πίσω μέρος της κάρτας και στον ειδικό χώρο και είναι υπεύθυνος για τη 

γνησιότητα της υπογραφής. Η κάρτα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην τράπεζα 

και μόνο ο κάτοχος της κάρτας έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί. Κάτοχος της 

κάρτας είναι αυτός που το ονοματεπώνυμό του αναγράφεται στην κάρτα.

Σε περίπτωση που η κάρτα χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο και ειδικά 

στο πλαίσιο της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, η 

σύμβαση αυτοδικαίως είναι άκυρη και τα ποσά που έχουν καταβληθεί 

επιστρέφονται έντοκα στον πελάτη από τον παροχέα υπηρεσιών.

21 Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Α.Ε., Γενικοί Όροι Τραπεζικών Συναλλαγών, J/7.11.2007, 
Συμβολαιογράφος Αθηνών, Κωνσταντίνου Σπανόπουλος
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II. Διάρκεια - Ανανέωση Κάρτας -  Ακύρωση

Κάθε κάρτα έχει περιορισμένη ισχύ. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται 

επάνω στην κάρτα. Όταν πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της ισχύος, η κάρτα 

ανανεώνεται αυτόματα από την τράπεζα. Η νέα κάρτα είναι συνέχεια της 

προηγούμενης και διέπεται από τους όρους της σύμβασης. Υποχρέωση του 

κατόχου μόλις παραλάβει τη νέα κάρτα είναι να την υπογράψει στο πίσω μέρος και 

να τεμαχίσει διαγώνια την παλιά μόλις λήξη η ισχύς της.

Σε περίπτωση, που δεν επιθυμεί την ανανέωση της κάρτας οφείλει να 

ενημερώσει με συστημένη επιστολή την τράπεζα τουλάχιστον σαράντα (40) 

ημέρες πριν τη λήξη της ισχύς, διαφορετικά επιβαρύνεται με την ετήσια συνδρομή 

της νέας κάρτας.

Η χρήση της κάρτας μετά τη λήξη της ισχύος ή την ακύρωσή της 

απαγορεύεται και τιμωρείται ποινικά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κάτοχος είναι 

υποχρεωμένος να παραδώσει την κάρτα στην τράπεζα. Η τράπεζα δεν είναι 

υποχρεωμένη να εξοφλήσει το αντίτιμο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν 

μετά τη λήξη της κάρτας.

III. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης -  Personal Identification Number (Ρ. I.
Ν.)

Μετά την έκδοση του δελτίου, εκδίδεται και αποστέλλεται ή παραδίδεται 

αμέσως ή μετά από λίγες ημέρες στον κάτοχο, σε ειδικό έντυπο ασφαλείας και σε 

αυστηρά προσωπικό φάκελο ο Ρ. I. Ν.. Ο κάτοχος οφείλει να απομνημονεύσει τον 

αριθμό και να καταστρέψει το έντυπο. Ο Ρ. I. Ν. ισοδυναμεί με την ηλεκτρονική 

υπογραφή του κατόχου για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών του 

συναλλαγών. Οι τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα στον κάτοχο της κάρτας να 

αλλάξει τον Ρ. I. Ν. σε οποιαδήποτε A. Τ. Μ

Η φύλαξη του Ρ. I. Ν. σε οποιαδήποτε αναγνωρίσιμη μορφή της αποτελεί 

βαρεία αμέλεια από την πλευρά του κατόχου.

Ο Ρ. I. Ν. παράγεται ηλεκτρονικά και σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες 

ασφάλειας που καθιστούν αδύνατη την αναπαραγωγή του και αποτυπώνεται σε 

ειδικό έντυπο που αποστέλλεται με απλό ταχυδρομείο. Σε περίπτωση, μη 

παραλαβής του Ρ. I. Ν. εντός τριάντα (30) ημερών, ο κάτοχος οφείλει να 

ενημερώσει την τράπεζα εγγράφως.
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IV. Φύλαξη Κάρτας -  Απώλεια -  Διαρροή Ρ. I. Ν.

Γνωρίζοντας την ορθή χρήση της κάρτας και αναγνωρίζοντας το δελτίο ως 

μέσω πληρωμής πλαστικού χρήματος για συναλλαγές, ο κάτοχος αναλαμβάνει 

και τις εξής υποχρεώσεις:

ί. Να μεριμνά για την αποτελεσματικότερη φύλαξη της κάρτας και 

του Ρ. I. Ν. καθώς και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση για την 

ομαλή λειτουργίας της.

π. Να ειδοποιεί την τράπεζα αμέσως για τυχών απώλεια, κλοπή ή 

διαρροή του Ρ. I. Ν. ή τυχών εσφαλμένη ή ασυνήθη κίνηση στο 

σχετιζόμενο με την κάρτα λογαριασμό ή τη χρέωση του 

λογαριασμού με οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε 

παρά τη θέλησή του.

Σε περίπτωση τηλεφωνικής γνωστοποίησης αυτή καταγράφεται με 

μαγνητικό μέσο. Ο κάτοχος, δεν επιβαρύνεται για οποιαδήποτε 

χρήση της κάρτας ή του Ρ. I. Ν. μετά τη γνωστοποίηση, 

ϋί. Η παράβλεψη άμεσης ειδοποίησης στην τράπεζα θεωρείται βαρεία 

αμέλεια εκ μέρους του κατόχου, εκτός κι αν οφείλεται σε γεγονός 

ανώτερης βίας και για όσο διαρκεί αυτό, ο κάτοχος είναι 

υποχρεωμένος να εξοφλήσει οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά 

την απώλεια μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (€ 150,00), 

όπως ορίζει ο νόμος.

Εάν η παράλειψη της ειδοποίησης οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή 

δόλο, ο κάτοχος έχει πλήρη ευθύνη για τις συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν από το τρίτο πρόσωπο και υποχρεούται να 

εξοφλήσει τα ποσά των συναλλαγών, χωρίς κανένα περιορισμό. 

Υποχρέωση του κατόχου είναι να προσφέρει στην τράπεζα κάθε 

δυνατή συνδρομή για τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών 

από την κλοπή ή την απώλεια.

ΐν. Με κάθε επιφύλαξη και την τήρηση των διατάξεων, η τράπεζα 

εκδίδει και χορηγεί νέα κάρτα ή και νέο Ρ. I. Ν., εκτός κι αν ο 

κάτοχος ζητήσει εγγράφως τη μη έκδοση. Σε αυτή την αίτηση, 

αναγράφεται και το ποσό της επιβάρυνσης του κατόχου για τη
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χορήγηση νέας κάρτας ή και Ρ. I. Ν. βάσει τιμολογίου και των 

γενικών όρων των συναλλαγών

V. Χοή συ -me Κάρταν - Συναλλαγές 22

• Ο κάτοχος της κάρτας έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιεί είτε στην 

Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό σε συμβεβλημένα καταστήματα και 

επιχειρήσεις, τα οποία έχουν αναρτημένα τα σήματα της κάρτας. 

Υποχρέωση του κατόχου είναι η επίδειξη της ταυτότητάς του.

• Εφόσον, οι όροι το επιτρέπουν, ο κάτοχος έχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιεί αναλήψεις μετρητών από τις A. Τ. Μ. της τράπεζας ή μέσω 

του διατραπεζικού συστήματος (ΔΙΑΣ, ΕΡΜΗΣ). Τα στοιχεία κάθε 

συναλλαγής στις Α. Τ. Μ. καταγράφονται και τηρούνται στη μνήμη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή της τράπεζας και απεικονίζονται και στις 

αποδείξεις που εκδίδουν τα μηχανήματα. Ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να 

κρατά την απόδειξη για αντιπαραβολή των αντίστοιχων χρεώσεων του 

λογαριασμού. Η τράπεζα έχει δικαίωμα να διακόπτει τη λειτουργία των Α. 

Τ. Μ. λόγω βλάβης ή και για άλλους λόγους, καθώς και να αποκλείει τη 

χρήση της κάρτας, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 

σύμβασης ή του νόμου, χωρίς καμία ειδοποίηση.

• Σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός της ζώνης του ευρώ, η αξία 

μετατρέπεται σε ευρώ όπως ορίζεται στις διατάξεις. Στους μηνιαίους 

λογαριασμούς εμφανίζεται το αντίτιμο των συναλλαγών αυτών και το 

νόμισμα της χώρας.

VI. Τροποποιήσεις στη Σύμβαση

Η τράπεζα κάθε δικαίωμα να συμπληρώσει ή και τροποποιήσει τους 

γενικούς όρους συναλλαγών της σύμβασης, μόνο για ειδικούς, ορισμένους και 

σπουδαίους λόγους. Οι λόγοι αυτοί αφορούν την αύξηση του επιτοκίου της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε. Κ. Τ.) για Πράξεις Κύριας 

Αναχρηματοδότησης, την αύξηση της διαφοράς της απόδοσης μεταξύ του 

δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου και του αντίστοιχου ομολόγου του 

Γερμανικού Δημοσίου, όπως ανακοινώνεται από την Εθνική Τράπεζα της

22 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Οροί Χορήγησης Πιστωτικών καρτών, Mstercard- Visa. Μάρτιος 
2009
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Ελλάδος και την επίσημη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της τράπεζας 

(www.bankofgreece.gr') και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται 

από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία καθώς και σε κάθε περίπτωση αλλαγής των 

υφιστάμενων και των κανονιστικών διατάξεων. Η πραγματοποίηση της 

τροποποίησης εκτελείτε έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου. Εάν δεν 

συμφωνεί, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην τράπεζα και έχει δικαίωμα να 

υπαναχωρήσει και να ακυρώσει την κάρτα, με τεμαχισμό ή την παράδοσή της σε 

οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας. Σε περίπτωση μη ανακοίνωσης από τον 

κάτοχο σχετικά με την αποδοχή ή μη εντός τριάντα (30) ημερών, θεωρείται από 

την τ ρ ά π ε ζ α  ως αποδεκτή και οποιαδήποτε χρήση της κάρτας ή ανεπιφύλακτη 

μερική ή ολική εξόφληση του μηνιαίου λογαριασμού επιβαρύνει τον κάτοχο της 

κάρτας.

VII. Γνωστοποίηση -  Επικοινωνία

Ο κάτοχος οφείλει να ειδοποιεί με γραπτώς την τράπεζα και χωρίς 

καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης ή 

και μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται στην αίτηση για την 

εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δικαιούχου. Νόμιμη κατοικία 

θεωρείται αυτή που έχει δηλωθεί τελευταία, και σε αυτή αποστέλλονται ή 

κοινοποιούνται τα έγγραφα και ο κάτοχος δεν μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε 

ένσταση.

3.4.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Α. Συναλλαγές σε Επιχειρήσεις

Η πιστωτική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχο για την εξόφληση 

της αξίας των συναλλαγών του σε οποιοδήποτε συμβεβλημένη επιχείρηση και σύμφωνα 

με το πιστωτικό της όριο.

Η τράπεζα ενημερώνει άμεσα ή έμμεσα τον δικαιούχο της κάρτας για πρόσθετες 

δυνατότητες της κάρτας, εκτός κι αν ζητήσει ο κάτοχος να μη δέχεται τέτοιου είδους 

πληροφορίες.
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Ον συναλλαγές ολοκληρώνονται με την υπογραφή του κατόχου στα χρεωστικά 

δελτία ή τις αποδείξεις, που εκδίδονται από τις συσκευές συλλογής συναλλαγών (Ε. F. Τ. / 

Ρ. Ο. S. ) ή με την πληκτρολόγηση του Ρ. I. Ν. στις συσκευές Α. Τ. Μ. ή Ε. F. Τ. / Ρ. Ο. S. 

Που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Με αυτών τον τρόπο εξουσιοδοτείται ανέκκλητα η 

τράπεζα να εξοφλήσει το αντίτιμο των νόμιμων συναλλαγών που διενεργήθηκαν. Ο 

κάτοχος είναι υποχρεωμένος να κρατά αντίγραφο των παραστατικών για αντιπαραβολή με 

τις χρεώσεις στο λογαριασμό του. Η τράπεζα είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο, σε 

περίπτωση μεταφοράς υπολοίπου από κάρτα έκδοσης άλλης τράπεζας, να καταβάλει στην 

τελευταία το ανεξόφλητο υπόλοιπο της χρήσης της προηγούμενης κάρτας.

Ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να παρέχει πάγιες εντολές για εξόφληση περιοδικών 

υποχρεώσεών του με χρέωση του λογαριασμού της κάρτας του, όπως και να παρέχει 

εξουσιοδοτήσεις για χρέωση της κάρτας χωρίς την υπογραφή ή την πληκτρολόγηση του Ρ. 

I. Ν., αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται τηλεφωνικά ή με ταχυδρομική ή 

ηλεκτρονική παραγγελία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και χωρίς την υπογραφή του 

κατόχου, γίνονται με αποκλειστική ευθύνη και με κίνδυνο του κατόχου. Εάν κληθεί από τη 

τράπεζα είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την πραγματική εγκατάσταση της επιχείρησης 

καθώς και τους όρους συναλλαγής. Η ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του κατόχου.

Σε περίπτωση που οι συναλλαγές όπου πραγματοποιούνται με τη χρήση της 

κάρτας, στα πλαίσια της σύμβασης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από απόσταση, 

χωρίς τη συναίνεση του κατόχου ή με δόλιο τρόπο από τρίτο πρόσωπο και δε θεωρείτε 

αντιπρόσωπος του κατόχου. Οι συναλλαγές αυτές θα καταστίσουν τη σύμβαση 

αυτοδικαίως άκυρη και τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον κάτοχο θα του 

επιστραφούν έντοκα από την τράπεζα.

Οι κάρτες Visa Electron χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις όπου διαθέτουν 

συσκευές EFT/POS, και αποκλείονται οι συναλλαγές από απόσταση με οποιοδήποτε 

τρόπο. Εάν ο κάτοχος παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, η τράπεζα έχει το 

δικαίωμα να επανεξετάσει το Πιστωτικό Όριο του κατόχου ή να καταγγείλει τη σύμβαση 

και να μην αναγνωρίζει τη συναλλαγή. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο κάτοχος.
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Η τράπεζα δε συνδέεται συμβατικά και κατ’ αποκλειστικότητα με τις επιχειρήσεις 

με αποτέλεσμα να μη φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων από πλευράς της επιχείρησης στις συναλλαγές τους με τον 

πελάτη. Όμως ούτε και ο πελάτης έχει δικαίωμα να προβάλλει εναντίον της τράπεζας 

οποιοδήποτε ένσταση, αντίρρηση ή αξίωση που να απορρέουν από τις σχέσεις του με τις 

επιχειρήσεις, εκτός και αν ο νόμος το προβλέπει.

Β. Αναλήψεις Μετριιτών Λύνω Δανείου

Ο κάτοχος μπορεί με τη συνδεδεμένη χρήση της κάρτας, του Ρ. I. Ν. και των 

λογαριασμών του να πραγματοποιεί αναλήψεις μετρητών από τα ταμεία της τράπεζας ή 

από τις A. Τ. Μ., που φέρουν τα σήματα της κάρτας και πάντα μέχρι το ανώτατο όριο που 

έχει ορίσει η τράπεζα.23

Στις αναλήψεις μετρητών, λόγω δανείου, υπάγεται και η μεταφορά κεφαλαίων με 

τη χρήση του Πιστωτικού Ορίου μέσω Internet Banking, όπως ορίζονται από τους Γ. Ο. Σ.. 

Στην περίπτωση αυτή, το αναλαμβανόμενο ποσό είναι τοκοφόρο από την ημερομηνία που 

αναλήφθηκε και ο κάτοχος της κάρτας επιβαρύνεται με το ποσό που αναφέρει η αίτηση, 

για την κάλυψη μέρους της δαπάνης της τράπεζας για την τακτική τροφοδοσία των A. Τ. 

Μ., τη συντήρησή τους και την έκταση του δικτύου τους. Η τράπεζα έχει δικαίωμα να 

ορίσει διαφορετικό επιτόκιο για τα αναλαμβανόμενα ποσά.

Γ. Πιστωτικό Όριο

Το πιστωτικό όριο καθορίζεται από την τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τη 

φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Για την ασφάλεια του 

κατόχου, η τράπεζα μπορεί να ορίσει ένα ανώτατο ημερήσιο όριο συναλλαγών. Σε κάθε 

περίπτωση το ανώτατο όριο γνωστοποιείται στον πελάτη με επιστολή.

Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να το μεταβάλλει λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 

οικονομικές δυνατότητες του κατόχου, την πιστοληπτική ικανότητά του, την τήρηση των 

όρων της σύμβασης καθώς και κάθε κίνδυνο. Η μεταβολή γνωστοποιείται, με τους 

μηνιαίους λογαριασμούς.

23 Γενικοί Όροι Σύμβασης, Πιστωτικών Καρτών, Aspis bank Visa, Οκτώβριος 2008
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Δ. Επιβαρύνσεις

Ανεξάρτητα από τη χρήση ή μη της κάρτας, ο κάτοχος επιβαρύνεται από την 

ετήσια συνδρομή. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του ύψους των 

επιβαρύνσεων ή και να τις συμπληρώνει για οποιονδήποτε λόγο. Η ευθύνη αυτών έγκειται 

στην 100% διακύμανση του πληθωρισμού και του κόστους εργασίας, ο αναλαμβανόμενος 

γενικός ή ειδικός κίνδυνος, η αναπροσαρμογή των επιβαρύνσεων των διεθνών οργανισμών 

και οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Πραγματικής Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), το οποίο 

περιλαμβάνει την εισφορά του ν. 128/75, το οποίο επιβαρύνει το Ονομαστικό Επιτόκιο της 

κάρτας με ποσοστό 0,6% και παρακρατείται από την τράπεζα μέσω των μηνιαίων δόσεων 

αποπληρωμής της κάρτας, τη ετήσια συνδρομή και το χρησιμοποιηθέν κεφάλαιο. Το 

ΣΕΠΠΕ αναφέρεται στη σύμβαση και με παράδειγμα.

Ε. Επιτόκιο - Τόκος

Ο κάτοχος που εξοφλεί εμπρόθεσμα ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, δεν οφείλει 

τόκους. Εάν εξοφλεί μέρος του λογαριασμού ή την ελάχιστη καταβολή χρεώνεται με το 

συμβατικό τόκο επί του εκάστοτε υπολοίπου από την ημερομηνία διενέργειας της 

συναλλαγής και της χρέωσης του λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης. Τα ποσά 

που προέρχονται από αναλήψεις μετρητών τοκίζονται με το συμβατικό επιτόκιο από την 

ημερομηνία ανάληψης. Τα ποσά που προέρχονται από μεταφορά υπολοίπου από άλλη 

κάρτα ή πίστωση και έχουν χορηγηθεί από άλλη τράπεζα, τοκίζονται με συμβατικό 

επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου από την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού της 

κάρτας.

Οι τόκοι υπολογίζονται με τοκάριθμο επί του οφειλόμενου κεφαλαίου με βάση το 

πολιτικό έτος (365 ημέρες).

Το ονομαστικό επιτόκιο της κάρτας είναι κυμαινόμενο και συμφωνείται κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. Η τράπεζα έχει δικαίωμα να το μεταβάλλει σε χρονικά 

διαστήματα μετά την συμπλήρωση ενός μήνα και οποτεδήποτε μεταβάλλεται το Βασικό 

Παρεμβατικό Επιτόκιο για Πράξεις Κύριας Αναχρηματοδότησης, όπως ορίζεται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε. Κ. Τ. ) και μέχρι 200% του ποσού της διαφοράς μεταξύ
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του προηγούμενου και νέου παρεμβατικού επιτοκίου. Η μετατροπή αυτή, μπορεί να 

συμβεί μόνο εάν το κρίνει η τράπεζα και χωρίς καμία δέσμευση.

ΣΤ. ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η τράπεζα αποστέλλει κάθε μήνα μηχανογραφικό εκκαθαριστικό σημείωμα με την 

κίνηση των δοσοληψιών του κατόχου της κάρτας, που πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα και 

εξωτερικό. Με άλλα λόγια, το σημείωμα ενημερώνει τον κάτοχο για τα ποσά που έχουν 

εξοφληθεί από την τράπεζα και οι καταβολές του κατόχου έναντι της οφειλής του, κατά το 

χρονικό διάστημα που καλύπτει ο λογαριασμός, τα τυχόν υφιστάμενα υπέρ του κατόχου 

πιστωτικά υπόλοιπα, τους τόκους και τις επιβαρύνσεις μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης 

(δήλη ημέρα). Τα στοιχεία αντλούνται από τα εμπορικά βιβλία της τράπεζας.

Όσον αφορά, την εξόφληση των λογαριασμών, ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας 

έχει το δικαίωμα είτε να εξοφλεί ολόκληρο το χρεωστικό υπόλοιπο, οπότε και δεν 

επιβαρύνεται με επιπλέον τόκους, είτε με τουλάχιστον το ποσό της ελάχιστης καταβολής 

επιβαρυμένο με τους δεδουλευμένους τόκους, τις τυχόν ληξιπρόθεσμες προηγούμενες 

οφειλές ή και άλλες χρεώσεις.

Η εκάστοτε εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί: α) στα ταμεία οποιουδήποτε 

καταστήματος της τράπεζας, β) με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού, γ) μέσω των 

Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών, δ) με ταχυπληρωμή ή ταχυδρομική επιταγή των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων (Ελ. Τα.) και τέλος, ε) μέσω Internet ή Phone Banking της 

τράπεζας.

Εάν η εξόφληση δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρα τότε στην οφειλή προστίθενται 

τόκοι υπερημερίας. Εάν περάσουν τρεις συνεχόμενοι μήνες ανεξόφλητων λογαριασμών, η 

τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση της κάρτας ή και κάθε άλλης κάρτα 

που έχει στην κατοχή του ο πελάτης, καθώς και να το γνωστοποιήσει σε επιχειρήσεις, 

τράπεζες και στο πληροφοριακό αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρεί η 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ A. Ε.. Τα οποιαδήποτε έξοδα δημιουργηθούν βαρύνουν αποκλειστικά τον 

κάτοχο. Επίσης, εάν ο κάτοχος της κάρτας διατηρεί κι άλλους λογαριασμούς στην 

τράπεζα, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να τους χρεώσει χωρίς καμία ειδοποίηση. Η 

εξουσιοδότηση αυτή συμφωνείται ανέκκλητα. Τέλος, εάν ο κάτοχος ζητήσει την έκδοση
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πρόσθετων καρτών, τις οποίες θα διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα, θα διέπονται όσο ο 

κάτοχος της κύριας, τόσο και της πρόσθετης από τους ίδιους όρους και ευθύνες.

Ζ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Εάν η πιστωτική κάρτα είναι διεθνούς ισχύος, οι συναλλαγές θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια του Πιστωτικού Ορίου. Για όσες κάρτες φέρουν το 

σήμα της Visa οι μετατροπές γίνονται σε ευρώ, όπως ορίζει η Visa International, βάσει τω 

ισοτιμιών της. Ενώ για τις MasterCard, οι μετατροπές γίνονται πρώτα σε δολάρια των Η. 

Π. Α. και έπειτα σε ευρώ, με βάσει τις ισοτιμίες που καθορίζονται από τη MasterCard. Τα 

ποσά των χρεώσεων σε συνάλλαγμα επιβαρύνεται με έξοδα επεξεργασίας των 

συναλλαγών αυτών της τράπεζας και της Visa International ή της MasterCard.

3.4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Σχεδόν ότι ισχύει για τις πιστωτικές κάρτες, ισχύει και για τις χρεωστικές. Η 

διαφορά τους είναι ότι προϋπόθεση για τη χρήση μιας χρεωστικής κάρτας είναι η ύπαρξη 

ενός ή περισσοτέρων συνδεδεμένων λογαριασμών. Στην περίπτωση των συνδεδεμένων 

λογαριασμών, ως κύριος λογαριασμός όπου χρεώνονται τα ποσά των συναλλαγών στις 

επιχειρήσεις, είναι αυτός που δηλώνεται από τον πελάτη. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να 

ζητήσει ενυπόγραφα πάντα την προσθήκη νέων λογαριασμών ή την αντικατάσταση αυτών 

ή και ακόμα και την αλλαγή του κύριου λογαριασμού.

Η χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει επαρκές 

διαθέσιμο υπόλοιπο για την κάλυψη του ποσού της συναλλαγής και για ποσά που δεν 

υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ημερήσιων συναλλαγών, όπως αναφέρονται στη σύμβαση.
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3.4.4 Γ ενικά

- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -  ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση ακύρωσης ενός ή περισσότερων όρων, δε θίγεται το κύρος των 

υπολοίπων. Τυχόν καθυστέρηση της τράπεζας να ασκήσει τα δικαιώματά της δεν μπορεί 

να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως παραίτηση.

- ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα 

από την εφαρμογή της σύμβασης, ορίζονται τα κατά τόπους δικαστήρια της πρωτεύουσας 

του Νομού του κατόχου. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι τον Ελληνικό.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Η Ακμή του Πλαστικού Χρήματος

Οι τράπεζες από το 2001 είχαν ξεκινήσει να ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό 

για το πλαστικό χρήμα ως το καλύτερο μέσο πληρωμής μίας και το 2002 είχε ορισθεί ως η 

επίσημη χρονιά της κυκλοφορίας του ενιαίου νομίσματος της ευρωζώνης, του ευρώ.24 Ο 

κυριότερος από τους λόγους ήταν για την αποφυγή της σύγχυσης που θα δημιουργούσε η 

χρήση των δύο νομισμάτων, γι’ αυτό και προέτρεπαν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν 

τις κάρτες για τις καθημερινές τους συναλλαγές.

Η Ε. Ε. Τ. διαβεβαίωνε πως οι συναλλαγές με τις κάρτες είναι απόλυτα ασφαλείς, 

καθώς και το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τα Ρ. Ο. S. Σχετικά με την εμφάνιση 

των δεκαδικών ψηφίων στις αποδείξεις, λύθηκε άμεσα. Ενημέρωναν δε, τον κόσμο και για 

την ορθή χρήση των καρτών εκείνη την εποχή, όπου θα έπρεπε να ελέγχουν με μεγάλη 

προσοχή τις αποδείξεις σε ποιο νόμισμα είχαν εκδοθεί προτού τις υπογράψουν. Θα έπρεπε 

να έχουν ανταλλάξει ένα ποσό χρημάτων με το νέο νόμισμα. Σε περίπτωση που ταξίδευαν 

εκτός Ελλάδας για τις εορτές (Χριστούγεννα -  Πρωτοχρονιά 2001) να έχουν προμηθευτεί 

με τα Travelers Cheques. Τέλος, να αντιπαραβάλλουν τις αποδείξεις με τους 

μηνιαίους λογαριασμούς.

Έτσι λοιπόν, ήδη από τον πρώτο κιόλας μήνα της κυκλοφορίας του νέου 

νομίσματος παρουσιάσθηκε σημαντική αύξηση στις πιστωτικές αλλά και στις χρεωστικές 

κάρτες. Τα τρία μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, ανέφεραν πως η αύξηση άγγιξε 

το 27%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαινόταν στο 20%.

Βέβαια, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις χρεωστικές κάρτες, οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες απευθείας με τους λογαριασμούς των κατόχων, κάτι που δείχνει ότι το 

καταναλωτικό κοινό τις προτιμά, μιας και δεν έχουν επιπλέον επιβαρύνσεις. Από την

24 Μαντέλας Γ., Προτιμήστε το ‘’Πλαστικό Χρήμα” της πρώτες ημέρες, Εφημερίδα Τα Ν έα, 
αναρτήθηκε στις 17/12/2001
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άλλη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ανακοίνωσε πως οι πιστωτικές 

κάρτες σημείωσαν μία αύξηση της τάξης του 10,5%

4.2 Η Αργιί της Πτώσης

Οι πιστωτικές κάρτες έχουν υψηλά επιτόκια και αρκετές επιβαρύνσεις με 

αποτέλεσμα οι Έλληνες κάτοχοι να στρέφονται στις χρεωστικές κάρτες ή σε ανοιχτά 

δάνεια, τα οποία έχουν χαμηλά επιτόκια. Η στροφή αυτή, αποδεικνύεται από τα στοιχεία 

της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου τα προσωπικά -  ανοιχτά και καταναλωτικά δάνεια, το 

2003 ήταν στο 35,2% και το 2004 στο 60, 5% και οι πιστωτικές κάρτες το 2003 ήταν στο 

25,5% ενώ το 2004 στο 23%. Άλλος ένας λόγος είναι για την αποπληρωμή των οφειλών 

που έχουν δημιουργηθεί από την χρήση των πιστωτικών καρτών.

Η στροφή αυτή, έχει προκαλέσει την αντίδραση των τραπεζών, καθώς οι 

πιστωτικές κάρτες συγκαταλέγονται στα πιο κερδοφόρα και δυνατά χαρτιά των προϊόντων 

τους. Για να αποτρέψουν ή έστω να ισορροπήσουν αυτή τη στροφή άρχισαν τις επιθετικές 

διαφημίσεις προσφέροντας προγράμματα επιβράβευσης, δωρεάν συνδρομές, επιστροφή 

χρημάτων, δώρο - επιταγές ανάλογα με το ύψος των αγορών ή και περίοδο χάριτος.

Η πολιορκία ξεκίνησε με τους ήδη υπάρχοντες κατόχους καρτών και έπειτα με την 

αναζήτηση νέων είτε είναι πελάτες μιας τράπεζας είτε όχι, αποστέλλοντας προ - 

εγκεκριμένες κάρτες, καθημερινά τηλέφωνα ενημερώνοντας τον κόσμο για τις κάρτες με 

ευνοϊκούς όρους για ένα διάστημα αλλά με τσουχτερά επιτόκια αργότερα.25

Κάτι τα υψηλά επιτόκια, κάτι οι τράπεζες με τις δελεαστικές τους προσφορές, κάτι 

η καταναλωτική μανία των Ελλήνων οδηγήθηκε η χώρα αλλά και τα ελληνικά νοικοκυριά 

να είναι χρεωμένα. Έτσι, λόγω της ύφεσης οι καταναλωτές προτιμούν να πληρώνουν με 

μετρητά.

Αυτό το φαινόμενο αποδεικνύεται και από τον Εμπορικό Σύλλογο του Πειραιά, 

που πριν από ένα χρόνο διενήργησε έρευνα, η οποία έδειξε πως το 48% του 

καταναλωτικού κοινού πραγματοποιεί συναλλαγές αποκλειστικά και μόνο με μετρητά, το

25 Εφημερίδα Αγγελιοφόρος, Οι κάρτες πήγαν ένα στα πέντε νοικοκυριά, Ιούλιος 2010, Γιάννης, 
Σειτανίδης, αναρτήθηκε
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34% σε συνδυασμό την πιστωτική κάρτα και τα μετρητά και μόλις ένα 10% συνεχίζει να 

κάνει αγορές με την πιστωτική κάρτα. Εξαιτίας και αυτού καθώς και των επισφαλών 

χρεών, τα οποία αγγίζουν το 10%, οι τράπεζες άρχισαν να μειώνουν τα πιστωτικά όρια 

των καρτών, αλλά και πάλι το καταναλωτικό κοινό δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις του, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι περισσότεροι 

κάτοχοι αρκούνται στο να ξεπληρώνουν τους τόκους και οι τράπεζες να εγκρίνουν μόλις 3 

στις 10 αιτήσεις για έκδοση πιστωτικών καρτών.

Μεγάλη προσοχή χρειάζονται οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες από τους 

κατόχους τους όταν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στο εξωτερικό είτε 

εντός είτε εκτός της ευρωζώνης και αυτό γιατί κρύβουν αρκετές παγίδες. Από την άλλη, 

μπορούν να αποβούν και σωτήριες, αν οι κάτοχοι προσέξουν τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες καθώς και τις προμήθειες, οι οποίες μπορεί να φτάσουν και τα € 25,00 ανά 

συναλλαγή με πιστωτική κάρτα ή με την κάρτα ανάληψης μετρητών (cash card). Τέλος, το 

τελικό κόστος της συναλλαγής εξαρτάται από τα τιμολόγια κάθε τράπεζας.

4.3 Η Κρίση της Χρήσης του Πλαστικού Χρήματος

Σύμφωνα με έρευνα του τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών που 

πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριου του 2009, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν 11 

εκατομμύρια πιστωτικές κάρτες. Σχεδόν, όλοι οι Έλληνες πολίτες έχον στην κατοχή τους 

από μία πιστωτική κάρτα, δεδομένου ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται στα 11 

εκατομμύρια.

Οι περισσότεροι κάτοχοι καρτών δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα με την 

πιστωτική τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς 

ολόκληρους ή ακόμα χειρότερα να μην είναι σε θέση ούτε την ελάχιστη μηνιαία καταβολή 

να πληρώσουν, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει αρκετά σοβαρά ψυχολογικά 

προβλήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί η πιστωτική προσφέρει την ψευδαίσθηση ότι δεν θα 

αντιμετωπίσει, ο κάτοχος, τυχόν οικονομικό πρόβλημα, αίσθημα που έχει ο καταναλωτής, 

ο οποίος πληρώνει τοις μετρητοίς. Έτσι, οι αναλυτές υπολογίζουν πως όλο αυτό πιθανόν 

να οδηγήσει σε νέα χρηματοοικονομική κρίση.

51



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Visa26, οι οφειλές στις τράπεζες ξεπερνούσαν τα 10 

δις ευρώ και οι καθυστερήσεις αποπληρωμής το 6% των συνολικών οφειλών. Τα στελέχη 

το αποδίδουν στην οικονομική ύφεση, την ακρίβεια και την αύξηση της ανεργίας για αυτό 

και πολλά νοικοκυριά είναι χρεωμένα. Από την άλλη, τα πιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν ότι 

οι μηνιαίες αναλήψεις έφταναν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι το επιτόκιο 

είναι άνω του 20% και οι επιβάρυνση της προμήθειας υψηλή.

Αν και τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι άνδρες έχουν αρχίσει να 

μειώνουν τη χρήση της πιστωτική τους και σε ποσοστό 3 στους 10 να ανησυχούν για τη 

αποπληρωμή της, σε αντίθεση με τις γυναίκες που συνεχίζουν να τις χρεώνουν και μόλις 4 

στις 10 να ανησυχούν.

Σε αντίθεση με την ανωτέρα ερευνά του Πανεπιστημίου Αθηνών έρχεται η έρευνα 

της κ. Καραγεώργου, η οποία υποστηρίζει ότι οι Έλληνες δε χρησιμοποιούν τις πιστωτικές 

τους όπως πριν την ύφεση της οικονομίας της Ελλάδας. Αναφέρει επίσης, ότι από έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί από τις τράπεζες, οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων 

έχουν αλλάξει, αν και η συχνότητα της χρήσης της πιστωτικής παραμένει στα ίδια επίπεδα, 

αλλά το κέρδος των τραπεζών έχει παρουσιάσει πτώση κατά 35% από το πρώτο τρίμηνο 

του 2010.

Εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων και των χαμηλών μισθών, οι κάτοχοι σταμάτησαν 

να δανείζονται χρήματα από τις πιστωτικές τους (cash advance -  ανάληψη μετρητών), το 

οποίο μειώθηκε κατά 50%. Αξίζει να σημειωθεί πως μεγάλη πτώση (70%) έχει 

παρατηρηθεί σε αγορές ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών, μέσω πιστωτικής και μεγάλη 

αύξηση στα supermarkets, όπου και εκεί οι καταναλωτές προτιμούν τα είδη πρώτης 

ανάγκης και σε χαμηλές τιμές, και στα πρατήρια βενζίνης.

Μία ανάσα αισιοδοξίας για την οικονομική κρίση, ίσως φέρουν τα νέα μέτρα που 

εξήγγειλε ο υπουργός οικονομίας κ. Παπακωνσταντίνου, καθώς από το 2011, οι 

συναλλαγές άνω των € 1500,00 θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με 

δίγραμμες επιταγές ή χρεωστικές κάρτες. Η τραπεζική κοινότητα τάσσεται υπέρ των 

μέτρων καθώς υποστηρίζουν πως οι συναλλαγές με αυτόν τον τρόπο θα πατάξουν τη 

φοροδιαφυγή και τη διακίνηση του «μαύρου χρήματος». Τέλος, οι χρεωστικές και οι

26 Ηλεκτρονική Διεύθυνση .www.visa.gr
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δίγραμμες επιταγές είναι συνδεδεμένες απευθείας με το λογαριασμό του κατόχου, ο οποίος 

δεν επιβαρύνεται με επιπλέον κόστη και το ποσό αφαιρείται αυτόματα.

Εν κατακλείδι, η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας27 έδειξε ότι το 

42,2% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν στην κατοχή τους πιστωτική κάρτα, τη στιγμή 

που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 42%. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα 

περισσότερα νοικοκυριά χρωστούν περισσότερα από το 100% του μηνιαίου διαθεσίμου 

εισοδήματος τους. Τα ποσοστά εκτιμούν οι αναλυτές πως έχουν αυξηθεί λόγω της χρήσης 

για την εκπαίδευση -  φροντίδα των παιδιών καθώς και για μια πιθανή ή ξαφνική ασθένεια.

27 Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.paep.org.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στη παρούσα μελέτη περιγράφηκαν οι μορφές του πλαστικού χρήματος και 

αναλύθηκαν οι βασικές πτυχές του θέματος που αφορούν τους κανόνες που εφαρμόζουν οι 

τράπεζες στη χώρα μας για την κυκλοφορία του.

Το πλαστικό χρήμα είναι ο νέος τρόπος πληρωμής σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Αν 

ο κάτοχος γνωρίζει και έχει κατανοήσει τους όρους χρήσης του , μπορεί να γίνει 

αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του, όποια μορφή και αν έχει (πιστωτική, 

χρεωστική, προπληρωμένη). Η χορήγηση του πλαστικού χρήματος γίνεται ανάλογα με την 

ιδιότητα του πελάτη, τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα που διαθέτει για 

την αποπληρωμή του δανεισμού χρημάτων (πιστωτικά κάρτα).

Στις μέρες μας, ο αριθμός των χρηστών του πλαστικού χρήματος ξεπερνά τα 11 

εκατομμύρια στην Ελλάδα. Από το 2002 και έπειτα , οι χρήστες του πλαστικού χρήματος 

στη χώρα μας αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, που φτάνει στο ποσοστό αύξησης το 

30% ετησίως. Βέβαια., αποτελεί μια πραγματικότητα το γεγονός ότι το πλαστικό χρήμα 

δελεάζει το καταναλωτικό κοινό προς αγορές που μπορεί να αποβούν μοιραίες για τον 

ατομικό προϋπολογισμό του. Τραπεζικά στελέχη, τονίζουν πως η ευκολία που προσφέρει 

το πλαστικό χρήμα, η ραγδαία ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην εισαγωγή της 

τραπεζικής πληροφορικής σε συνδυασμό με το διαδίκτυο και την εξοικείωση των 

Ελλήνων καταναλωτών με το πλαστικό χρήμα έχουν διευρύνει την ανάπτυξη της 

καταναλωτικής πίστης. Η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται ως οξύμωρη καθότι τα 

περισσότερα νοικοκυριά από τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του ευρώ είναι 

υπερχρεωμένα με τα καταναλωτικά, προσωπικά, ανοιχτά, στεγαστικά δάνεια και κάθε 

μορφής δανεισμού που προσφέρουν οι τράπεζες σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 

ΑΕΠ να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες παίρνοντας ως γνώμονα την αλλαγή του 

νομίσματος και την ελληνική πραγματικότητα, προσάρμοσαν τις προσφορές του 

πλαστικού χρήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ιδανικές για τις ανάγκες και τις 

οικονομικές δυνατότητες του καταναλωτικού κοινού. Γι’ αυτό το λόγο, ενημέρωναν και 

εξακολουθούν να ενημερώνουν τους κατόχους για τους ισχύοντες τραπεζικούς γενικούς 

όρους των συναλλαγών, όπως αυτοί διαμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Το λάθος, των περισσοτέρων κατόχων του πλαστικού χρήματος είναι ότι δεν έχουν 

εμπεδώσει πως ναι μεν, το πλαστικό χρήμα αποτελεί έναν ευέλικτο και ασφαλή τρόπο 

συναλλαγών για την αγορά προϊόντων -  αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αλλά είναι ένας 

δανεισμός χρημάτων που κάποια στιγμή θα πρέπει το χρέος να εξοφληθεί στην τράπεζα, 

με αποτέλεσμα, αν δεν πραγματοποιηθεί, ο κάτοχος να κινδυνεύει να βρεθεί σε δύσκολη 

οικονομική θέση. Δυστυχώς, οι περισσότεροι κάτοχοι δεν έδωσαν σημασία στις 

αλλεπάλληλες ενημερώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και έτσι σήμερα βρίσκονται 

σχεδόν όλα τα νοικοκυριά να χρωστούν παντού.

Εν κατακλείδι, η συνετή χρήση του πλαστικού χρήματος από την πλευρά των 

καταναλωτών και η τήρηση των κανόνων των συναλλαγών στο πλαίσιο των νομοθετικών 

ρυθμίσεων του κράτους , καθώς και ο σεβασμός στα δικαιώματα του καταναλωτή 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών , από πλευράς των τραπεζών, μπορούν να 

αποτελόσουν την χρυσή τομή για την ορθή χρήση του χρήματος , προς όφελος τόσο των 

τραπεζών όσο και του καταναλωτικού κοινού._
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που

διέπουν τις συναλλαγές τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, 

όπως ισχύει,

β) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 “Οργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις”, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν. 
2548/97,

γ) τα άρθρα 13 παράγρ. 5 και 18 παράγρ. 5 εδ. πρώτο του Ν. 2076/92 “Ανάληψη και άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις”, όπως ισχύουν, 

δ) το Ν. 2396/1996 “Επενδυτικές υπηρεσίες στο τομέα των κινητών αξιών κλπ” και την 
Υπουργική Απόφαση 12263/Β/500/24.4.97 “Κώδικας δεοντολογίας επιχειρήσεων παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών”, όπως ισχύούν, 

ε) την ΠΔ /TE 1969/8.8.91, όπως ισχύει, 
στ) την Εγκύκλιο Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος 21/24.10.95, 

ζ) το Π.Δ. 33/2000, “Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 
27.1.97 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων“, σε συνδυασμό προς τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ,

η) την παράγραφο 2 του κεφαλαίου III της ΠΔ/ΤΕ 2485/31.1.2002 σχετικά με την ενημέρωση 
των συναλλασσομένων από τις εταιρείες παροχής πιστώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα,

0) τη σκοπιμότητα συμπλήρωσης των διατάξεων που αφορούν τη διαφάνεια των συναλλαγών 
καθώς και κωδικοποίησης των σχετικών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε
να τροποποιήσει και κωδικοποιήσει τις διατάξεις που αφορούν την ενημέρωση των 
συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, ως ακολούθως:

Α . Γ Ε Ν ΙΚ Ε Σ  Α Ρ Χ Ε Σ
Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν :

- Να ενημερώνουν κατάλληλα τους συναλλασσόμενους για τη φύση και τα χαρακτηριστικά 
των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών και εν γένει για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές.

- Να παρέχουν περιοδική έγγραφη ενημέρωση στους συναλλασσόμενους κατά τη διάρκεια 
ισχύος και λειτουργίας των συμβάσεων για τον τρόπο εφαρμογής των όρων που έχουν 
συμφωνηθεί.

- Να ανταποκρίνονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σε αιτήματα συναλλασσομένων για 
την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των συμβατικών όρων.

- Να διαθέτουν ειδική υπηρεσιακή μονάδα για την εξέταση παραπόνων ή καταγγελιών πελατών.

- Να μεριμνούν για την κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με την 
παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών προς το συναλλακτικό κοινό.

- Να διαμορφώνουν το περιεχόμενο των διαφημίσεών τους σύμφωνα και με τους βασικούς 
κανόνες διαφάνειας της παρούσας Πράξης.

- Να διαμορφώνουν τα επιτόκια στο πλαίσιο της αρχής της ανοικτής αγοράς και του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, συνεκτιμώντας τους κατά περίπτωση αναλαμβανόμενους κινδύνους, και
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λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές στις χρηματοοικονομικές συνθήκες καθώς και 
στοιχεία και πληροφορίες, τις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να παρέχουν με ακρίβεια 
για το σκοπό αυτό.

Β. Ε Λ Α Χ ΙΣ Τ Η  Α Π Α ΙΤ Ο Υ Μ Ε Ν Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σύμφωνα με τις ως άνω γενικές αρχές τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες, ώστε οι συναλλασσόμενοι με αυτά να 
σχηματίζουν πριν από τη σύναψη της σύμβασης σαφή εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 
προϊόντα, όταν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εξατομικευμένης διαπραγμάτευσης :

1. Καταθέσεις
α) Το ύψος του επιτοκίου ή των επιτοκίων που εφαρμόζονται ανάλογα με τη διάρκεια και το ποσό 

της κατάθεσης.

β) Το χρόνο έναρξης και λήξης της τοκοφορίας

γ) Τη χρονική βάση υπολογισμού των τόκων (αριθμός ημερών έτους και μήνα).
δ) Τις ημερομηνίες λογισμού των τόκων της κατάθεσης και την αντίστοιχη ετήσια πραγματική 

(effective) απόδοση.

ε) Τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις (πχ. ελάχιστο όριο της κατάθεσης ή του μέσου 
υπολοίπου κατάθεσης, όροι πρόωρης απόδοσης κλπ.).

στ) Τους φόρους επί των τόκων, τις προμήθειες και τυχόν έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι 
καταθέτες για την τήρηση και κίνηση των λογαριασμών (έκδοση επιταγών, πάγιες εντολές 
χρέωσης των λογαριασμών, μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του ίδιου δικαιούχου 
κλπ.).
Σε ό,τι αφορά τα σύνθετα τραπεζικά προϊόντα, των οποίων η απόδοση προσδιορίζεται βάσει 

στοιχείων και δεικτών και τα οποία προσιδιάζουν στο χαρακτήρα των επενδυτικών προϊόντων, η 
ενημέρωση των συναλλασσομένων πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές πληροφορίες, ούτως ώστε να 
διευκολύνεται η συγκρισιμότητα των προϊόντων αυτών με ομοειδή, αμιγώς καταθετικά ή αμιγώς 
επενδυτικά προϊόντα, καθώς και η κατανόηση της αναμενόμενης απόδοσης και των πιθανών 
κινδύνων.

Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση της κατανόησης και συγκρισιμότητας των παραπάνω 
προϊόντων, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να προβαίνουν σε :

αναγωγή του ποσοστού απόδοσης σε ετήσια βάση κατά το χρόνο της επένδυσης, 
ανεξάρτητα από το χρονικό ορίζοντα της τοποθέτησης

σαφή και αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που προσδιορίζουν την απόδοση των 
προϊόντων με εναλλακτικές παραδοχές ως προς τις κύριες συνιστώσες του προϊόντος 
(δείκτες χρηματιστηρίων, εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας κλπ), παραθέτοντας δύο 
τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

2. Χορηγήσεις
Ως προς τις χορηγήσεις η ελάχιστη ενημέρωση αφορά:

α) i) Το ύψος των βασικών επιτοκίων χορηγήσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
τυχόν χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, και το ύψος του 
περιθωρίου επιτοκίου (spread), όπου αυτό εφαρμόζεται. Επί πλέον αναφέρονται 
χωριστά οι ειδικές εισφορές, οι φόροι και τα τέλη που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία (είδος και ποσό ή ποσοστό).

Π) Την έναρξη και την περίοδο εκτοκισμού των δανείων, συμπεριλαμβανομένης και της 
πληροφόρησης για την τυχόν παρεχόμενη περίοδο χάριτος.
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ίν) Σε περιπτώσεις δανειακών συμβάσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο, το γενικό επιτόκιο 
αναφοράς, σαφώς προσδιοριζόμενο με βάση τα ισχόοντα επιτόκια των χρηματαγορών, 
τις περιόδους ισχύος του, καθώς και πληροφόρηση σχετικά με βασικούς παράγοντες, η 
ενδεχόμενη μεταβολή των οποίων θα επηρεάσει το συνολικό κόστος του αντίστοιχου 
δανείου (όπως π.χ. παρεμβατικά επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

ν) Κατά τη σύναψη ιδίως στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων σταθερού επιτοκίου, 
την ανάλυση καταβολής των δόσεων κατά κεφάλαιο, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις 
για την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου.

νί) Αναλυτικά το ύψος των αμοιβών για τυχόν παρεχόμενες ειδικές υπηρεσίες, εφάπαξ 
δαπανών, καθώς και των εξόδων υπέρ τρίτων που εισπράττουν.

νϋ) Το ύψος του επιτοκίου υπερημερίας και τον τρόπο υπολογισμού των τόκων 
(περιλαμβανόμενης της έναρξης εφαρμογής του επιτοκίου υπερημερίας, της βάσης 
υπολογισμού του, καθώς και της περιόδου εκτοκισμού και ανατοκισμού).

νϋί Τους όρους και τις σχετικές επιβαρύνσεις στις περιπτώσεις τυχόν υπέρβασης από
) τους δανειοδοτούμενους των συμβατικών ορίων χρηματοδότησης.

ίχ) Τις προϋποθέσεις και τους όρους πρόωρης εξόφλησης ή μετατροπής των όρων του 
δανείου, καθώς και τις επιβαρύνσεις, όπου αυτές επιτρέπονται, και τον τρόπο 
υπολογισμού τους.

χ) Ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας στην περίπτωση δανείων σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.

χί) Τη δυνατότητα και το κόστος χρησιμοποίησης τεχνικών κάλυψης του κινδύνου από 
την ενδεχόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή και των επιτοκίων.

χίί) Τυχόν υποχρέωση του δανειολήπτη για άνοιγμα καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού 
στο πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο ή την πίστωση.

β) Στις συμβάσεις καταναλωτικών δανείων ή πιστώσεων, οι οποίες συνδέονται με την 
εκτέλεση αντίστοιχων συμβάσεων πώλησης ειδών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις 
συμβεβλημένες με πιστωτικά ιδρύματα, προσδιορίζονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις για 
την έναρξη του εκτοκισμού και των λοιπών αποτελεσμάτων των εν λόγω συμβάσεων 
δανείων ή πιστώσεων και αναφέρονται τυχόν εμπεριεχόμενες έμμεσες επιβαρύνσεις. Η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης των εν λόγω δανείων ή πιστώσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός των τραπεζών. Η έναρξη εκτοκισμού δεν θα προηγείται σε καμία 
περίπτωση της εκταμίευσης του δανείου.

Όταν στάδια των τραπεζικών συναλλαγών της παρούσας παραγράφου (2) 
πραγματοποιούνται εκτός τραπεζικών καταστημάτων, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να 
ενημερώνουν για το είδος της συμβατικής σχέσης που διέπει την τράπεζα με την 
συνεργαζόμενη επιχείρηση και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα των συναλλασσομένων. 
Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να επιλέγουν κατάλληλα πρόσωπα για τη διενέργεια της 
σχετικής ενημέρωσης των συναλλασσομένων.

ϊϋ) Τη χρονική βάση υπολογισμού των τόκων (αριθμός ημερών έτους και μήνα)
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3. Λοιπές εργασίες

Τα πιστωτικά ιδρύματα ανακοινώνουν αναλυτικά το ύψος των προμηθειών για τις λοιπές, εκτός 
χορηγήσεων ή καταθέσεων, πάσης φύσεως εργασίες τους, το οποίο δύναται να είναι σταθερό ή να 
προσδιορίζεται μεταξύ ενός ελάχιστου και ενός μεγίστου ορίου. Επίσης ανακοινώνουν αναλυτικά 
το ύψος των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών και εξόδων υπέρ τρίτων.
4. Ειδικά θέιιατα 
α. Πιστωτικές κάρτες

Η ενημέρωση των κατόχων πιστωτικών καρτών πρέπει να καλύπτει και τις περιπτώσεις κλοπής 
ή απώλειας της κάρτας. Για το σκοπό αυτό, εκτός των στοιχείων που αφορούν το επιτόκιο, την 
ετήσια συνδρομή, τον τρόπο και την περίοδο εκτοκισμού του ανεξόφλητου υπολοίπου και 
λοιπά τυχόν έξοδα και προμήθειες, καθώς και τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο για τον 
προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας προκειμένου περί συναλλαγών σε συνάλλαγμα, 
πρέπει να γνωστοποιούνται στους κατόχους της κάρτας οι ιδιαίτεροι όροι και προϋποθέσεις που 
προσδιορίζουν την ευθύνη τόσο του εκδότη, όσο και του κατόχου της κάρτας, ο τρόπος 
γνωστοποίησης στον εκδότη της κλοπής ή απώλειας κλπ.

β. Παράγωγα προϊόντα

Τα πιστωτικά ιδρύματα ενημερώνουν για τα βασικά χαρακτηριστικά των παραγώγων 
προϊόντων που διαθέτουν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, θέτοντας στη διάθεση 
των συναλλασσόμενων την αναγκαία πληροφόρηση για την κατανόηση του οφέλους και των 
κινδύνων που αναλαμβάνουν και των πιθανών ζημιογόνων επιπτώσεων από την αιφνίδια 
μεταβολή της αξίας τους, είτε ως μεμονωμένων πράξεων είτε σε συνδυασμό με άλλες (πχ. 
χορήγηση συμπληρωματικής πίστωσης για την εκπλήρωση αναληφθεισών υποχρεώσεων).

γ. Νομική θέση και δικαιώματα συναλλασσόμενων

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν επίσης να παρέχουν ενημέρωση για τη νομική θέση και τα 
δικαιώματα των συναλλασσόμενων, ιδίως στην περίπτωση κατοχής εκ μέρους των πιστωτικών 
ιδρυμάτων τίτλων (π.χ. συμφωνίες πώλησης με επαναγορά) και λοιπών αξιών των 
συναλλασσομένων, είτε αυτή προκύπτει από καταθέσεις, είτε από επενδυτικά ή σύνθετα 
προϊόντα.

Η ενημέρωση αυτή αφορά και την κάλυψη από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.).

Γ. Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ
Τα πιστωτικά ιδρύματα ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους, κατ’ελάχιστον, ως ακολούθως :
1. Γ ενικοί όροι

α) (ί) Διαθέτουν στους χώρους των συναλλαγών ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία περιέχουν 
πληροφορίες που αφορούν στα κύρια προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν 
περιλαμβανόμενων του βασικού ή του επιτοκίου αναφοράς προκειμένου περί χορηγήσεων, 
των προμηθειών, αμοιβών, εφάπαξ δαπανών, εξόδων υπέρ τρίτων, καθώς και των φόρων - 
τελών και (ϋ) αναρτούν σε εμφανή θέση, με ευκρινή και ευανάγνωστα στοιχεία, πίνακα των 
προμηθειών που ισχύουν για τις εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και πίνακα τιμών συναλλάγματος / 
ξένων τραπεζογραμματίων, με παραπομπή σε σχετικό πίνακα προμηθειών, εφόσον 
εισπράττονται προμήθειες.

β) Ανακοινώνουν δια του τύπου τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων, για το οποία ισχύει η 
υποχρέωση αναγγελίας στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2496/28.5.2002).
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γ) Οφείλουν να γνωστοποιούν στους συναλλασσόμενους, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
όλους τους όρους που διέπουν τη μεταξύ τους σχέση και να τους παρέχουν πλήρες αντίγραφο 
μετά τη σύναψή της.

δ) Χορηγούν στους πελάτες τους παραστατικά συναλλαγών, καθώς και ανάλυση των 
καταβολών που πραγματοποιούν οι συναλλασσόμενοι σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
από τόκους, προμήθειες, εφάπαξ δαπάνες, λοιπά έξοδα και φόρους -  τέλη. Η ανάλυση αυτή 
παρέχεται το αργότερο με την επόμενη της συναλλαγής περιοδική ενημέρωση.

ε) Στην περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των όρων των συμβάσεων, όπου αυτή 
επιτρέπεται, γνωστοποιούν στους αντισυμβαλλόμενους τις σχετικές μεταβολές των αρχικών 
όρων είτε με γενική είτε με εξατομικευμένη ενημέρωση και προαναγγέλλουν και στις δύο 
περιπτώσεις την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων όρων. Παρέχεται προθεσμία 
τουλάχιστον 30 ημερών για την αποδοχή των όρων ή την καταγγελία της σύμβασης, βάσει 
των σχετικών όρων της σύμβασης που θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί με τρόπο σαφή και 
κατανοητό.

2. Περιοδική ενημέρωση
α) Καταθέσει; : Παρέχεται ενημέρωση τουλάχιστον κάθε 3μηνο για τα στοιχεία (α) και (στ) του 

Κεφ. Β, παράγρ. 1, καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασμού, εκτός εάν δεν υπάρχει 
κίνηση του λογαριασμού, οπότε η ενημέρωση παρέχεται ανά 6μηνο.

Στις καταθέσεις ταμιευτηρίου για τις οποίες χορηγείται βιβλιάριο, η ενημέρωση παρέχεται 
με την προσκόμιση του βιβλιαρίου. Για τις πωλήσεις τίτλων με συμφωνία επαναγοροράς 
(Repos) και τις καταθέσεις προθεσμίας η ενημέρωση γίνεται κατά τη διενέργεια της 
συναλλαγής.

β) Χορηγήσεις : Παρέχεται ενημέρωση ως προς την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των 
τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και ως προς κάθε μεταβολή του επιτοκίου, όπου 
αυτή επιτρέπεται. Η ενημέρωση παρέχεται τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, εκτός εάν η περίοδος 
εξυπηρέτησης του δανείου είναι μεγαλύτερη ή υπάρχει εκ των προτέρων συμφωνία για 
συχνότερη ενημέρωση.

Στις περιπτώσεις χορήγησης πιστώσεων μέσω πιστωτικών καρτών, η παρεχόμενη με τους 
μηνιαίους λογαριασμούς ενημέρωση περιλαμβάνει και το ποσό της ελάχιστης καταβολής.

3. Ε νημ έρω ση  κ α τό π ιν  α ιτήματοζ
α) Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμφωνιών καταθέσεων, 

δανείων και πιστώσεων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των συναλλασσομένων πληροφορίες 
που ενδεχομένως δεν καλύπτονται από την περιοδική ενημέρωσή τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας εντός ευλόγου διαστήματος, ανάλογα με τον απαιτούμενο βαθμό 
έρευνας για την παροχή των πληροφοριών, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το κατά την παράγρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2873/2000 όπως ισχύες όριο.

Ακόμη προσδιορίζουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν το συνολικό υπόλοιπο των 
καταθέσεων και των υποχρεώσεων των συναλλασσομένων με σαφή διάκριση τόσο των τόκων 
και λοιπών επιβαρύνσεων που συμπεριλαμβάνονται στα προς εκτοκισμό υπόλοιπα, όσο και 
των λοιπών εξόδων που έχουν συμφωνηθεί.

β) Τα πιστωτικά ιδρύματα ενημερώνουν αναλυτικά τους συναλλασσόμενους για τα έξοδα που 
συνεπάγεται η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου (3). Το ύψος του ποσού 
και ο τρόπος καταβολής του προσδιορίζοντας κατ’ εύλογη κρίση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
συνεκτιμωμένου και του είδους της συναλλαγής.
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4. Ειδικά Περιπτώσεις
α) Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν, ανεξάρτητα από την υποβολή σχετικού αιτήματος, 

να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση στους δανειζόμενους ως προς το ύψος των οφειλών τους 
(κεφάλαιο, τόκους και πάσης φύσεως επιβαρύνσεις) εντός 30 ημερών από την περιέλευσή τους 
σε υπερημερία.

β) Κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για τους οφειλέτες, τα πιστωτικά ιδρύματα ενημερώνουν κατά 
την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων τους εγγυητές των δανείων και πιστώσεων για τις 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Κατά την περιέλευσή των οφειλετών σε υπερημερία η 
ενημέρωση των εγγυητών γίνεται σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 4α.

γ) Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν δυνατότητα επιλογής του τρόπου ενημέρωσης των 
συναλλασσόμενων που κατά τεκμήριο διαθέτουν επαρκή εμπειρία (πχ. κατηγορίες θεσμικών 
επενδυτών).

δ) Ειδικά στις περιπτώσεις διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται 
στο Προεδρικό Διάταγμα 33/2000, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ως άνω Π.Δ. σε 
συνδυασμό προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ, τόσο ως 
προς τα θέματα της πληροφόρησης των συναλλασσόμενων όσο και ως προς την επίλυση των 
διαφορών που τυχόν προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών.

5. Διαφημίσειε
Οι διαφημίσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων, και η εν γένει προώθηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το μέσο πληροφόρησης (ηλεκτρονικό, διαδίκτυο, 
έντυπο, τηλεφωνικά) μέσω του οποίου διενεργούντας πρέπει κατά τους ισχύοντες κανόνες (π.χ. Ν. 
2076/92, άρθρο 13, παράγρ. 5 και Ν. 2251/94, άρθρο 9) να διατυπώνονται με τρόπο σαφή και 
κατανοητό, να είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές και να ανταποκρίνονται στα βασικά στοιχεία 
ενημέρωσης των συναλλασσόμενων, σύμφωνα με την παρούσα Πράξη.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα επιλαμβάνονται της εξέτασης παραπόνων πελατών για όλα τα 
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν, μέσω της ειδικής υπηρεσίας που οφείλουν να έχουν 
συστήσει για το σκοπό αυτό. Η διαδικασία υποβολής παραπόνων ή εξέτασης διαφορών 
γνωστοποιείται στους συναλλασσομένους με τρόπο σαφή και κατανοητό σύμφωνα με τις σχετικές 
ρυθμίσεις της παραγράφου 1, του κεφαλαίου Γ, της Πράξης αυτής.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης και η σχετική θέση της τράπεζας γνωστοποιείται στους 
συναλλασσόμενους εντός 45 ημερών από τη λήψη των καταγγελιών.

2. Εντός μηνός από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν στην 
Τράπεζα της Ελλάδος το συνολικό αριθμό των παραπόνων που έχουν υποβληθεί, κατά την 
ακόλουθη ανάλυση:

αριθμός παραπόνων κατά κατηγορία (δάνεια, καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα),
μέσος χρόνος απάντησης (με αναφορά ελάχιστου και μέγιστου χρόνου),
αριθμός περιπτώσεων η εξέταση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Για τις διενεργούμενες μέσω του Διαδικτύου τραπεζικές συναλλαγές, τα πιστωτικά ιδρύματα θα 
διαμορφώνουν τη μορφή της πληροφόρησης με τρόπο που θα επιτυγχάνεται ο σκοπός της 
παρούσας Πράξης, είτε με την άμεση γνωστοποίηση στο Διαδίκτυο των σχετικών στοιχείων είτε 
με παραπομπή σε εναλλακτικό τρόπο παροχής της σχετικής πληροφόρησης (αρμόδιος υπάλληλος, 
διεύθυνση, αριθμός τηλ.) σε επίπεδο καταστήματος. Επιπλέον θα παρέχονται : α) στοιχεία της 
ταυτότητας του πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα της άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος ή της 
λειτουργίας του μέσω του κοινοτικού διαβατηρίου σύμφωνα με το Ν. 2076/92 και τη δεύτερη
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συντονιστική τραπεζική Οδηγία 89/646/ΕΟΚ/15.12.89, β) πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή 
διεξαγωγή των συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου (μορφή και βαθμός της παρεχόμενης 
ασφάλειας).

ΣΤ. Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΕ Σ  Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ω Ν
Δεν επιτρέπεται η είσπραξη οιασδήποτε προμήθειας στις πάσης φύσεως χορηγήσεις των 
πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η είσπραξη

0 προμήθειας οργάνωσης και διαχείρισης προκειμένου περί κοινοπρακτικών δανείων
π) προμήθειας αδρανείας επί των μη αναληφθέντων ποσών πιστώσεων, ανεξάρτητα από τη 

μορφή χορήγησής τους.
Στην έννοια των πάσης φύσεως προμηθειών του παρόντος κεφαλαίου δεν εμπίπτουν οι αμοιβές για 
τις παρεχόμενες τυχόν ειδικές υπηρεσίες, εφάπαξ δαπάνες και τα έξοδα υπέρ τρίτων (πχ 
συμβολαιογραφικά, έξοδα εκτίμησης και ελέγχου τίτλων ακινήτου, εγγραφής υποθήκης κλπ).

Ζ Λ Ο ΙΠ Ε Σ  Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν εγγράφως στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση 
Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της 
παρούσας Πράξης συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων που λαμβάνουν για την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους ανάλογα με το μέσο πληροφόρησης (πχ. Διαδίκτυο, διαφήμιση, Κατάστημα). Η 
γνωστοποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί, άπαξ, εντός τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ 
της Πράξης αυτής. Μετά την πρώτη αυτή ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος η υποβολή 
στοιχείων θα πραγματοποιείται ετησίως (εντός του Ιανουάριου) ή, σε κάθε περίπτωση, εφόσον 
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που αφορούν ιδίως τις διαδικασίες και τον τρόπο ή το 
περιεχόμενο ενημέρωσης των συναλλασσόμενων.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης καταργούνται:

α) Η ΠΔ/ΤΕ 1969/91 όπως ισχύει, που αφορά την ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα 
πιστωτικά ιδρύματα για το ύψος των επιτοκίων, προμηθειών και παρεπόμενων εξόδων που 
καταβάλλουν και

β) η Εγκύκλιος Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος 21/24.10.95.

Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από 1 Ιανουάριου 2003.

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α).

Ο Διοικητής 

Νικόλαος Γκαργκάνα

Ακριβές αντίγραφο,

Αθήνα,

Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής 

και Τ ραπεζικών Εργασιών

Ο Διευθυντής 

Π.Κυριακόπουλος
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Τ« Είδη των Καρτών ανά Τ ράπεζα

c i t i b a n k
CITIBANK28

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Citibank Platinum Visa,

Citibank Gold Visa,

Citibank Gold Mastercard,

Citibank Visa,

Citibank Mastercard

Citibank Student Visa

Shell Citibank Mastercard,

Citibank Visa Vodafone 

Classic- Student- Gold,

Ολυμπιακός Student Visa 

Classic- Student- Gold,

ΠΑΟΚ Mastercard,

Affinity Card Visa,

Glou Citibank Mastercard,

Alico Citibank Visa Silver- 

Gold

28 Ηλεκτρονική Διεύθυνση ,Τράπεζα Citibank, www.citibank.gr
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ΕΒΝΙΚ.Η ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ29

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Go Visa,Go Mastercard, My Cash

Gold Mastercard, EOvoCash

Platinum Mastercard,

Visa Electron

AB Visa,

My club card,

Easy Buy,

Electronet Deal,

Be expert,

ΑΚΗΣ Extra

Eurocard

29 Ηλεκτρονική Διεύθυνση ,Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, www.nbg.gr
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ο  Emporiki Bank

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ30

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Emporiki Bank Visa 

Electron,

Emporiki Bank Visa Debit

Emporiki Bank Visa,

Emporiki Bank Mastercard,

Anti Visa,

Visa Audi-VW,

Emporiki Visa Gold

Emporiki Bank Visa 

Business

“Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εμπορική ,Τράπεζα, www.emporikibank.gr
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Τράπεζα Κύπρου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ31

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Κυπρου Visa Classic, Κυπρου Debit Card Κυπρου Prepaid Card

Κυπρου Mastercard 

Standard

Κύπρου Visa Gold,

Κυπρου Mastercard Gold

31 Ηλεκτρονική Διεύθυνση ,Τράπεζα Κύπρου, www.cvprusbank.gr
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''«̂ 12321233121
EUROBANK

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Euroline, Euroline style, Euroline Debit. Eurobank Visa

Eurobank Visa Classic,

Eurobank Visa Gold,

Eurobank Visa Business,

Eurobank Mastercard,

Gold Eurobank Mastercard,

Student Eurobank Visa,

Platinum Eurobank 

Mastercard,

Reward Visa,

Euroline Home

Ηλεκτρονική Αθηνών Visa,

EPXERT Visa,

ΣΥΚΑΡΗΣ Visa,

PAO BC Visa,

WWF Eurobank Visa,

Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ 

Visa,

DAMA Visa,

Allianz Visa,

MUST Mastercard,

Ευρωπαϊκή Πίστη 

Mastercard,

Cosmote Visa,

ΕΛΠΑ Visa,
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SIDER Visa,

SMART Mastercard,

Electronet Family,

Longchamp Card,

Le Club Danos,

Magna Gold Γερμανός,

Pontos Visa
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_ATEbank
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π ξ Ζ Α  ( Α Λ Α Λ Ο Ι

ATE BANK32

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ATEBank Visa, ATEnet Visa Debit ATE Bank Prepaid Card

ATEBank Mastercard

ATEBank Visa Gold,

ATEBank Masterdcard 

Gold

ATEBank Visa Electron

Φοιτητική ATEBank Visa 

Elctron

ATEBank Visa Business

32 Ηλεκτρονική Διεύθυνση .www.atebank.gr
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P  ALPHA BANK

ALPHA BANK"

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Alpha Bank Bonus Visa Alpha Bank Enter Visa

Alpha Bank Bonus 

Mastercard

Alpha Bank Bonus Amex

Wind Bonus Amex

Wind Bonus Visa

Aegean Bonus Visa

Fokas Bonus Amex

Gold Alpha Bank Visa

Dynamic Amex

Blue card Amex

Alpha Bank Mastercard

Olympic Amex

Gold Olympic Amex

Green Crd Amex

Gold Amex

33Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Τράπεζα Alphabank, www.alphabank.gr
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ΕΙΒ ΤΡΑΠΕΖΑ 
B  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ34

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Πειραιώς Visa Visa debit Webuy

Πειραιώς Visa Gold

Πειραιώς Visa Mastercard

Πειραιώς Visa Electron

Πειραιώς Visa University

Development and Work Visa

Development and Work 

Mastercard

V.D.V

Panathinaikos FC Visa 

classic

Panathinaikos Visa Gold

Miles and More Visa

Ευρωπαϊκή Life Card Visa

Champions Card Mastercard

^Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τράπεζα Πειραιώς, vyww.pireaus.gr
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