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Στοιχεία Αιτούντος (Όπως στα νομιμοποιητικά έγγραφα) 

 

Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα 

Η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με 
φαξ στο 210.56.90.269 ή ψηφιοποιημένη μέσω ψηφιακού 

αναγνώστη (scanner)  στο email request@rbs.gr 

 
Αίτηση Έγκρισης Καταλληλότητας Επιχείρησης προς Ένταξη στην Υπηρεσία i-bank Simple Pay Spot  

Payηρώστε με κεφαλαία γράμματα 

  Ημερομηνία Αίτησης ….. / ….. / ………. Επωνυμία Συνεργάτη RBS ………………….…..………………..……..       Αριθμός Αίτησης* ……… 

* Συμπληρώνεται από την RBS 

    

Επωνυμία επιχείρησης:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αντικείμενο Δραστηριότητας: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ              ΔΟΥ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Οδός: …………………………………… Αριθμός: ………… Πόλη/Νομός: …………………………….……………………………..……… ΤΚ : ………… 

                                        ……………………………….……….... 

Τύπος Υπάρχοντος Ταμειακού Συστήματος:………………………...........................  Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Αποδείξεων: ……….. 

S/N Ταμ. Συστήματος: ………....……. Ύπαρξη ADSL Σύνδεσης: Ναι   Όχι     Ύπαρξη Λογαριασμού ΕΤΕ: Ναι    Όχι  

 Επιλογή Εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας “i-bank Simple Pay Spot” 

2.   ELIO PoSS/Spot : Πλήρες σύστημα διαχείρισης λιανικών πωλήσεων (με δυνατότητα σύνδεσης με Φορολογικό 
Μηχανισμό εάν και όποτε απαιτηθεί –αναβάθμιση σε Retail-Spot-) που περιλαμβάνει: 

√ ELIO PoSS (Touch Screen PoS)                                                √ Εφαρμογή Λογισμικού διαχείρισης λιανικών πωλήσεων 
√ Barcode scanner RBS √ Συνδρομητική υπηρεσία ELIO PoSS/i-bank Link4All 
 

Κύριες παροχές συνδρομητικής υπηρεσίας Link4All/Spot/EL: 

√ Άδεια χρήσης λογισμικού εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμών √ Δωρεάν παροχή ανταλλακτικών 
√ Αναβαθμίσεις λογισμικού διαχείρισης λιανικών πωλήσεων &  
συναλλαγών πληρωμών 

√ Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο 
ταμειακό σύστημα 

√ Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή & τεχνικό √ Τηλεφωνική υποστήριξη  
 
 

Τιμές εξοπλισμού ELIO PoSS/Spot Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΦΠΑ Σύνολο 
Κωδ.: ELIO PoSS / Serial Barcode Scanner 1 946,00€ 227,04€ 1.173,04€ 
Link4all/Spot (ετήσια συνδρομή) 1 132,00€ 31,68€ 163,68€ 
Σύνολο 2 1.078,00€ 258,72€ 1.336,72€ 

 

 

  

1.    ELIO PoSS/Retail-Spot : Πλήρες σύστημα διαχείρισης λιανικών πωλήσεων με Φορολογικό Μηχανισμό που 
περιλαμβάνει: 

√ ELIO PoSS (Touch Screen PoS) √ Αυτόνομο Δικτυακό Φορολογικό μηχανισμό RBS 101NET  
√ Barcode scanner RBS √ Εφαρμογή Λογισμικού διαχείρισης λιανικών πωλήσεων 
√ Συνδρομητική υπηρεσία ELIO PoSS/i-bank Link4All Retail  

 

Κύριες παροχές συνδρομητικής υπηρεσίας Link4All/Retail/Spot/EL: 

√ Άδεια χρήσης λογισμικού εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμών √ Δωρεάν παροχή ανταλλακτικών 
√ Αναφορές & στατιστικά της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot √ Αναφορές & στατιστικά ταμειακών συναλλαγών 
√ Αναβαθμίσεις λογισμικού διαχείρισης λιανικών πωλήσεων &  
συναλλαγών πληρωμών 

√ Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο 
ταμειακό σύστημα 

√ Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή & τεχνικό √ Τηλεφωνική υποστήριξη  
 
 

Τιμές εξοπλισμού ELIO PoSS/Retail-Spot Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΦΠΑ Σύνολο 
Κωδ.: ELIO PoSS / ESD / Serial Barcode Scanner 1 1.144,00€ 274,56€ 1.418,56€ 
Link4all/Retail/Spot (ετήσια συνδρομή) 1 159,00€ 38,16€ 197,16€ 
Σύνολο 2 1.303,00€ 312,72€ 1.615,72€ 
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1. Οικονομικός διακανονισμός και συναφείς όροι 
a. Για τη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στην υπηρεσία i-bank Simple Pay Spot, απαιτείται μετά την αυθημερόν 
προέγκριση του αιτήματος καταλληλότητας από την RBS, να επακολουθήσει ο εξής οικονομικός διακανονισμός:  
i. Καταβολή του συνόλου της αξίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του εξοπλισμού, σύμφωνα με την επιλογή στο παρόν αίτημα. Η καταβολή 

του ποσού αυτού γίνεται είτε προς τον Συνεργάτη ή απευθείας στην RBS με κατάθεση στο τραπεζικό της λογαριασμό που διατηρεί στην 
Εθνική Τράπεζα με στοιχεία:                                                                                                             
 Αριθμός Λογαριασμού: 660 4700 71 67 / ΙΒΑΝ GR 280110 6600 0000 660 4700 7167 

ii. Καταβολή της αξίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της πρώτης ετήσιας συνδρομής των παρεχόμενων υπηρεσιών Link4all αποκλειστικά 
προς την RBS και στον ίδιο ως άνω τραπεζικό λογαριασμό.  

3.   Blue PoSS: Εξοπλισμός εξυπηρέτησης της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot, σε συνεργασία με υφιστάμενη 
ταμειακή μηχανή RBS που περιλαμβάνει: 

√ BLUE Print: Smart Interface module μεταξύ ταμειακής μηχανής 
& Tablet ή Smartphone 

√ Mobile Spot: Mobile εφαρμογή λογισμικού εκτέλεσης 
συναλλαγών 

√ Συνδρομητική υπηρεσία Link4All i-bank                                                                    

 

 
 

Κύριες παροχές συνδρομητικής υπηρεσίας Link4all/Spot/ECR ή  Link4all/Spot/EPI: 

√ Άδεια χρήσης λογισμικού εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμών √ Δωρεάν παροχή ανταλλακτικών για το BluePrint 
√ Αναβαθμίσεις λογισμικού εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμών √ Τηλεφωνική υποστήριξη  

 

↑ Πρόσθετες παροχές επέκτασης συνδρομής Linkall/Spot σε Link4all/Retail/Spot/ECR ή Link4all/Retail/Spot/Epi: 

+ Επέκταση της δωρεάν προχής ανταλλακτικών και 
για την ταμειακή μηχανή RBS 

+ Απομακρυσμένος έλεγχος & διαχείριση του ταμειακού 
συστήματος 

+ Αναφορές & στατιστικά ταμειακών συναλλαγών 
  

+ Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε λογιστή & τεχνικό 
στο ταμειακό σύστημα  
 
 

Τιμές εξοπλισμού Blue PoSS Ποσ. Τιμή Μονάδος ΦΠΑ Σύνολο 

    Blue Print / Mobile Spot 1 118,00€ 28,32€ 146,32€ 

    EPIA mCR Plus 1 430,00€ 103,20€ 533,20€ 

    Αναβάθμιση EPIA mCR Base σε Plus 1 110,00€ 26,40€ 136,40€ 

 Βασική έκδοση  
Link4All/Spot 

(ετήσια συνδρομή) 

 Επέκταση σε 
Link4al/Retail/Spot                
(ετήσια συνδρομή) 

 
1 

 
72,00€ 

 
104,00€ 

 
17,28€ 

 
24,96€ 

 
89,28€ 

 
128,96€ 

Σύνολο 2 ………. € ………. € ……… € ……… € …….. € …….. € 
Προτεινόμενος προαιρετικός εξοπλισμός 

 Barcode Scanner RBS 1 92,00€ 22,08€ 114,08€ 

Σύνολο 3 ……….. € ………. € ……. € …….. € ……. € …….. € 
 

 

 

  

4.   Blue PoSS Plus : Εξοπλισμός εξυπηρέτησης της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot, σε συνεργασία με αυτόνομο    
mobile εκτυπωτή αποδείξεων που περιλαμβάνει: 

√ Mobile εκτυπωτής αποδείξεων MP-57P √ Mobile Spot: Mobile εφαρμογή λογισμικού εκτέλεσης συναλλαγών  

√ Συνδρομητική υπηρεσία Link4All i-bank 
 
 

 

Κύριες παροχές συνδρομητικής υπηρεσίας Link4all/Spot/MP: 

√ Άδεια χρήσης λογισμικού εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμών √ Δωρεάν παροχή ανταλλακτικών εκτυπωτή MP-57P 

√ Αναφορές & στατιστικά της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot √ Τηλεφωνική υποστήριξη 

√ Αναβαθμίσεις λογισμικού εκτέλεσης συναλλαγών πληρωμών 
 

 

Τιμές εξοπλισμού Blue PoSS Plus Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΦΠΑ Σύνολο 
Mobile εκτυπωτής αποδείξεων / Mobile Spot 1 182,00€ 43,68€ 225,68€ 
Link4all/Spot (ετήσια συνδρομή) 1 72,00€ 17,28€ 89,28€ 
Σύνολο 2 254,00€ 60,96€ 314,96€ 

Προτεινόμενος προαιρετικός εξοπλισμός 
 Barcode Scanner RBS 1 92,00€ 22,08€ 114,08€ 

Σύνολο 3 346,00€ 83,04€ 429,04€ 
 

Προσοχή : Για τις συνθέσεις εξοπλισμού (3) & (4) απαιτείται η ύπαρξη Smart Phone ή Tablet PC. Διαφορετικά, το 

κατάστημα πρέπει να προμηθευτεί ένα από τα δύο ως άνω από την ελεύθερη αγορά με δικό του κόστος 

EPIAmCR PLUS: Ειδικά για το ταμειακό αυτό σύστημα η λειτουργία του BLUE Print είναι ενσωματωμένη, οπότε η λύση 

BLUE PoSS σε αυτήν την περίπτωση, παραδίδεται χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό 
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Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης RBS 
(Υπογραφή  - Σφραγίδα) 

b. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των προϊόντων αυτών και των σύνθετων διαδικασιών που ακολουθούνται από την RBS και την 
Τράπεζα σε κάθε στάδιο της όλης διαδικασίας ισχύουν τα κάτωθι: 
i. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, μετά την πλήρη εξόφληση και εφόσον δεν έχει αποσταλεί ο σχετικός εξοπλισμός, 

επιβάλλεται ρήτρα ίση με το 40% του καταβληθέντος ποσού 
ii. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός έχει ήδη αποσταλεί, δε γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε ακύρωση ή επιστροφή και δεν 

επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό 

 

2. Διαδικασία και προϋποθέσεις διεκπεραίωσης των απαιτούμενων ενεργειών για την ένταξη στην 

υπηρεσία “i-bank Simple Pay Spot” και “Link4All” 

a) Η αποστολή συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου πρωτότυπου αντιγράφου  της έντυπης αυτής φόρμας στην RBS είναι 

υποχρεωτική, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής του αιτήματος.  

b) Κάθε αίτημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί εντός των εργάσιμων ωρών και ημερών της εταιρείας, λαμβάνει προέγκριση 

καταλληλότητας ή απορρίπτεται, εντός μιας ώρας μετά την παραλαβή του, Για το γεγονός αυτό ενημερώνεται η αιτούσα επιχείρηση μέσω 

e-mail ή SMS, απευθείας από την εταιρεία ή μέσω του Συνεργάτη της. Κριτήρια της προέγκρισης καταλληλότητας αποτελούν το είδος του 

καταστήματος, ο βαθμός δραστηριότητάς του και η τοποθεσία του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν  αυτή καλύπτεται από άλλο υφιστάμενο 

σημείο πώλησης της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot  

c) Σε περίπτωση  προέγκρισης καταλληλότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αιτών οφείλει να προβεί στην διευθέτηση του 

οικονομικού διακανονισμού, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του παρόντος,  εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών, διάστημα για το οποίο 

και μόνο ισχύει η προέγκριση καταλληλότητας.  

d) Εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση του οικονομικού διακανονισμού, αντίγραφο του εντύπου αίτησης, με την  

οριστική έγκριση καταλληλότητας, επιστρέφεται προς τον αιτούντα μέσω e-mail, υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο προς τούτο 

εκπρόσωπο της  Εταιρείας. Στο αντίγραφο αυτό προσδιορίζεται και ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού εφόσον διαφέρει από το τυπικό 

χρόνος παράδοσης των 5 εργάσιμων ημερών. 

e) Το ως άνω έντυπο κοινοποιείται άμεσα και προς τον υπεύθυνο συνεργάτη της RBS προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει για την 

ολοκλήρωση κάθε εκκρεμούσας απαραίτητης διαδικασίας καθώς και για την υπογραφή της σχετικής τριμερούς σύμβασης (ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ & 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ). 

f) Μετά την υπογραφή της ως άνω  σύμβασης είναι υποχρεωτική η προσκόμισής της σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, επιλογής 

της επιχείρησης και  το άνοιγμα, εφόσον δεν υφίσταται ήδη, τραπεζικού λογαριασμού στην εν λόγω Τράπεζα, καθώς  και η υπογραφή της 

σχετικής πάγιας εντολής χρέωσης του λογαριασμού αυτού, αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας εξόφλησης 

λογαριασμών ή πώλησης άυλων προϊόντων.  

g) Άμεσα, εφόσον ολοκληρωθούν οι ως άνω διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης της παραλαβής του εξοπλισμού, 

συνοδευόμενου με τα σχετικά εξοφλητικά τιμολόγια πώλησης, ο συνεργάτης προχωρά στην εγκατάσταση και τη λειτουργική διασύνδεση 

του συστήματος με την υπηρεσία i-bank Simple Pay Spot και με την υπηρεσία Link4all, εφόσον η επιχείρηση έχει φροντίσει με δική της 

επιμέλεια και κόστος την ενεργοποίηση σύνδεσης ADSL εάν δεν υφίσταται  ήδη στο κατάστημα. 

h) Αφού το σύστημα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το κατάστημα καταχωρείται στον ιστότοπο www.ibankspot.gr όπου πλέον 

εμφανίζεται σε κάθε αναζήτηση των καταναλωτών, για τον εντοπισμό του πλησιέστερου σε αυτούς σημείου πληρωμών της υπηρεσίας              

i-bank Simple Pay Spot.  

 

 

Των πιο πάνω όρων και παρατηρήσεων έλαβα γνώση και τις αποδέχομαι 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αιτών                                                               
(Υπογραφή  - Σφραγίδα) 

http://www.ibankspot.gr/

