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γνωστο οίησης στην Τράπεζα τουλάχιστον ένα μήνα 

πριν ο ο οίος θα κλείσει σύ φωνα ε τα ανωτέρω.. Σε κάθε ερί τωση ο Πελάτης θα

εξακολουθεί να ενέχεται έναντι της Τρά εζας για κάθε υ οχρέωση σε σχέση ε το

λογαριασ ό τυχόν χρεώσεις θα υπολογισθούν μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του 

λογαριασμού και θα βαρύνουν τον Πελάτη. Με το κλείσι ο του λογαριασ ού ο Πελάτης

26).



Πεδίο εφαρμογής του Νόμου PSD2 

Η πρώτη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών εφαρμόζεται κατά μεγάλο βαθμό σε πληρωμές σε 

ΕΥΡΩ ή άλλο νόμισμα κράτους μέλους και αφορά σε υπηρεσίες πληρωμών κατά τις οποίες 

οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του λήπτη (Η: του δικαιούχου) της 

πληρωμής, ή ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του λήπτη της 

πληρωμής βρίσκεται/ονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). 

H PSD2 επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής έτσι ώστε ο Νόμος PSD2 εφεξής θα εφαρμόζεται: 

(α) σε υπηρεσίες πληρωμών  πραγματοποιούμενες σε νόμισμα Κράτους Μέλους της ΕΕ ή του 

Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EΟΧ), όπου οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του 

πληρωτή και του λήπτη της πληρωμής, ή ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του 

πληρωτή και του λήπτη της πληρωμής βρίσκεται/ονται εντός EΕ και/ή εντός του ΕΟΧ. 



(β) σε Υπηρεσίες Πληρωμών πραγματοποιούμενες σε οποιοδήποτε νόμισμα, όπου  οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του λήπτη της πληρωμής, ή ο μοναδικός 

πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του λήπτη της πληρωμής βρίσκεται/ονται 

εντός του ΕΟΧ. Σε αυτό το πλαίσιο τα ακόλουθα άρθρα του Νόμου PSD2 δεν θα 

εφαρμόζονται: άρθρα 45.1(β), 52.2(ε ), 56(α) (σχετικά με την παροχή πληροφόρησης για τον 

μέγιστο χρόνο εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμών) και τα άρθρα 81 έως 85 του Νόμου PSD2 

(σχετικά με τον μέγιστο χρόνο  εκτέλεσης συναλλαγών προς έναν λογαριασμό πληρωμών και 

μεταφερόμενων/λαμβανόμενων ποσών) 

(γ) σε Υπηρεσίες Πληρωμών πραγματοποιούμενες σε οποιοδήποτε νόμισμα, όπου ένας εκ 

των παρόχων υπηρεσιών πληρωμής είτε του πληρωτή είτε του λήπτη της πληρωμής 

βρίσκεται εντός ΕΟΧ. Σε αυτό το πλαίσιο τα ακόλουθα άρθρα του Νόμου PSD2 δεν θα 

εφαρμόζονται: άρθρα 45.1(β), 52.2(ε), 52.5 (ζ) και 56(α) (σχετικά με την παροχή 

πληροφόρησης για τον μέγιστο χρόνο εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμών), 62.2,4 (σχετικά 

με ισχύουσες επιβαρύνσεις), 76 και 77 (σχετικά με επιστροφές πληρωμών και αιτήματα 

επιστροφών πληρωμών για συναλλαγές πληρωμών από ή μέσω του λήπτη της πληρωμής), 

81 (σχετικά με μεταφορά και λήψη ποσών), 83.1 (σχετικά με τον χρόνο εκτέλεσης 

συναλλαγών προς έναν λογαριασμό πληρωμών) , 88 και 91 (σχετικά με την ευθύνη της 

Τράπεζας για μη εκτέλεση, μη προσήκουσα ή έγκαιρη εκτέλεση συναλλαγών πληρωμών, 

συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως του σταδίου εκκίνησης των υπηρεσιών πληρωμής 

και των ισχυόντων δικαιωμάτων αποζημίωσης σε αυτό το πλαίσιο). 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), ο Νόμος PSD2 θα εφαρμόζεται μόνον σε αυτά τα 

στάδια της συναλλαγής πληρωμής τα οποία πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ και/ή Κρατών 

Μελών του ΕΟΧ. 



France.







77 (σχετικά με αιτήματα 
για επιστροφή χρημάτων για πράξεις πληρωμών που εκκινούνται από ή μέσω δικαιούχου), 

του άρθρου 89 
(περί ευθύνης σε περίπτωση εκκίνησης υπηρεσιών πληρωμών για μη εκτέλεση, εσφαλμένη 
ή μη έγκαιρη εκτέλεση πράξεων πληρωμών του του Κεφαλαίου 3, μέρους 3) του Τμήματος 



ΙV – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις σε σχέση με την Παροχή και Χρήση Υπηρεσιών Πληρωμής 
του Νόμου PSD2 (όπως τροποποιούνται, αναδιατυπώνονται ή επαναθεσπίζονται).
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17.15 Ανέκκλητο εντολής πληρωμής – προϋποθέσεις επιτρεπτού ανάκλησης   

2. Ωστόσο, στην περίπτωση άμεσης χρέωσης και με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων επιστροφής, ο Πελάτης ως πληρωτής υπηρεσιών πληρωμών 
μπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωμής το αργότερο έως το τέλος της 
εργάσιμης ημέρας που προηγείται της ημέρας που συμφωνήθηκε για τη χρέωση 
των χρηματικών ποσών.  

3. Σε περίπτωση που ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών που κίνησε εντολή 
πληρωμής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του συμφωνήσουν ότι η 
εκτέλεση εντολής πληρωμής αρχίζει σε συγκεκριμένη ημέρα ή στο τέλος 



συγκεκριμένης περιόδου ή την ημέρα που ο πληρωτής θα έχει χρήματα στη 
διάθεση της Τράπεζας το χρονικό σημείο λήψης της εντολής θεωρείται η 
συμφωνηθείσα ημέρα (εάν η συμφωνηθείσα ημέρα δεν είναι εργάσιμη ημέρα για 
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών η εντολή πληρωμής που λαμβάνεται θα 
λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα) ο χρήστης υπηρεσιών 
πληρωμών μπορεί να ανακαλέσει εντολή πληρωμής το αργότερο έως  το τέλος 
της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της συμφωνηθείσας ημέρας.  

4. Μετά τα ως άνω χρονικά όρια που ορίζονται στην ανωτέρω υπο-παραγράφους 1 
έως 4 της παρούσας παραγράφου , η εντολή πληρωμής μπορεί να ανακληθεί 
μόνο με συμφωνία μεταξύ του Πελάτη ως χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του 
οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ενώ στις περιπτώσεις των υπο-
παραγράφων 2 και 3 ανωτέρω απαιτείται και η συμφωνία του δικαιούχου.  

5.



υ οχρεώσεις ου ροβλέ ονται στην εθνική

νο οθεσία ή τη νο οθεσία της Ένωσης.

Ο Πελάτης ενη ερώνεται και αναγνωρίζει ότι σε ερι τώσεις ου η Τρά εζα έχει υ όνοιες α άτης

ή α ειλής ασφάλειας, η Τρά εζα ερευνά και/ή αύει την ε εξεργασία ρος εκτέλεση ληρω ών

ρος και α ό το λογαριασ ό του Πελάτη και/ή αναστέλει ή κλείνει τον/τους λογαριασ ό/ούς. Η

Τρά εζα δύναται να ε ικοινωνεί α ευθείας ε τον Πελάτη έσω διαδικασίας τηλεφωνικών κλήσεων

για ε ιβεβαίωση την εντολή ληρω ής ριν α ό την εκτέλεση.

Συ φωνείται ότι τα ανωτέρω καθώς και ο οιαδή οτε α οτυχία ως ρος τη διαδικασία εκ έρους

του Πελάτη και/ή α οτυχη ένες α ό υ αιτιότητα του Πελάτη τηλεφωνικές ροσ άθειες της

Τρά εζας να ε ικοινωνήσει αζί του ε βάση τα στοιχεία ε ικοινωνίας ου έχει ο ίδιος

γνωστο οιήσει στην Τρά εζα, (συ εριλα βανο ένης της ερί τωσης ου αρά τις ροσ άθειες

της, η Τρά εζα δεν καταφέρει να ε ικοινωνήσει καθόλου ε τον Πελάτη για αράδειγ α για ερίοδο

D+1 δηλαδή έχρι την ε ό ενη εργάσι η η έρα α ό την η ερο ηνία εντολής ορεί να ε ιφέρουν

ως α οτέλεσ α ληρω ές ρος και α ό το λογαριασ ό του Πελάτη να καθυστερήσουν ή/και να τις

αρνηθεί η Τρά εζα και συνε ώς να ην εκτελεστούν ενώ ο Πελάτης συ φωνεί ότι η Τρά εζα δεν θα

έχει κα ία ευθύνη για την η εκτέλεση ή η έγκαιρη εκτέλεση ληρω ή ούτε για ο οιαδή οτε ζη ία

ή α ώλεια τυχόν ροκληθεί στον Πελάτη εξ αυτού.
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