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Οδηγός ενημέρωσης, ένταξης και λειτουργίας επιχείρησης στο δίκτυο 

i-bank Simple Pay Spot 

Διαδικασία ενημέρωσης 

Αρχικά πρέπει  να τονιστεί ότι το κάθε σημείο που εντάσσεται στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot 

διαφέρει σημαντικά από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα που προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες μέσω 

κάποιου τρίτου Παρόχου αφού πέρα των άλλων: 

 Το σημείο i-bank Simple Pay Spot καθημερινά εξελίσσεται σε ένα στρατηγικό κέντρο 

ηλεκτρονικών συναλλαγών στην περιοχή του και σε ένα σημαντικό συνεργάτη τόσο της RBS όσο 

και της Εθνικής Τράπεζας. 

 Αποκτά σύγχρονο και εξελιγμένο εξοπλισμό, αφενός απαραίτητο για την καθημερινή 

λειτουργία και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και αφετέρου ικανό να 

ανταποκριθεί όχι μόνο στις σημερινές υπηρεσίες,  αλλά σε πολλές περισσότερες που 

προβλέπεται να ενταχθούν μελλοντικά κατ’ αποκλειστικότητα, σημαντικά πιο αναβαθμισμένες 

τεχνολογικά και ιδιαίτερα  επικερδείς για την επιχείρηση. 

 Κυρίως όμως η όλη υπηρεσία τυγχάνει μιας πλήρους και διαρκούς υποστήριξης η οποία 

διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα που καλύπτονται αρχικά από τους κατά τόπους 

εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες της RBS, στην συνέχεια  από την ίδια της RBS και τέλος από την 

Εθνική Τράπεζα. 

 Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον, που εγγυάται την διαρκή και ασφαλή 

λειτουργία της υπηρεσίας και όλων των εμπλεκομένων σε αυτή. 

 
Στη συνέχεια ο εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία για τα εξής: 

 

1. Η υπηρεσία i-bank Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας παρέχει την δυνατότητα, σε πρώτο στάδιο, της 

πληρωμής με μετρητά ή με τραπεζική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας1 (πιστωτική ή χρεωστική), σχεδόν όλων 

των λογαριασμών που αφορούν ενέργεια-ύδρευση-τηλεπικοινωνίες και κάποιους ειδικούς λογαριασμούς 

όπως NOVA, ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ κ.λπ. Σε δεύτερο στάδιο, αρκετά σύντομα, θα προστεθούν η πώληση άυλου 

χρόνου καρτοκινητής, μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, υπηρεσίες ATM για 

μικροποσά, πληρωμή υποχρεώσεων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες Currier, 

αποδοχή πληρωμών μέσω e-Wallet, αποδοχή discount e-coupons μέσω κινητών κ.λπ.   

2. Προκειμένου το κατάστημα να έχει την δυνατότητα της διεκπεραίωσης όλων των πιο πάνω υπηρεσιών, 

απαιτείται να προμηθευτεί τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Σήμερα ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να 

επιλεγεί μεταξύ δυο λύσεων, εκείνη του ταμειακού τερματικού Elio PoSS  και της πιο επαγγελματικής λύσης 

του Microemporio RMS. 

3. Και τα δυο αυτά συστήματα συνδέονται μέσω Internet (απαιτείται η ύπαρξη στο κατάστημα σύνδεσης 

Internet) αφενός απευθείας με τις κεντρικές πληροφορικές υποδομές της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου 

να διεκπεραιώνεται η πληρωμή λογαριασμών, η οικονομική εκκαθάριση της και ή έκδοση της αντίστοιχης 

απόδειξης από την Τράπεζα και αφετέρου με το Portal υπηρεσιών Link4all2 μέσω του οποίου γίνεται η 

τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση και αναβάθμιση των τερματικών ταμειακών συστημάτων, είτε σε 

επίπεδο της εφαρμογής του  λογισμικού ή  της προσθήκη νέων υπηρεσιών. 

                                                           
1 Η πληρωμή μέσω κάρτας της Εθνικής Τράπεζας δεν προσθέτει απολύτως κανένα επιπλέον κόστος, ενώ η πληρωμή μέσω 
οποιασδήποτε  κάρτας άλλης τράπεζας, επιβαρύνεται με ποσοστιαία προμήθεια επί του εξοφλούμενου ποσού, γεγονός που 
μπορεί να επιβαρύνει με πολλαπλάσιο κόστος τον πελάτη ή την επιχείρηση. 
2 Το Portal Link4all πέρα των ως άνω παρέχει και την δυνατότητα του απομακρυσμένου και σε πραγματικό χρόνο ελέγχου της 
λειτουργίας της επιχείρησης μέσω Internet ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε. 
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4. Και τα δυο ως άνω συστήματα, ενώ εξυπηρετούν πλήρως την υπηρεσία i-bank Simple Pay Spot, αποτελούν 

ταυτόχρονα και το πλήρες ταμειακό φορολογικό σύστημα της επιχείρησης, το οποίο πέραν της τυπικής και 

υποχρεωτικής έκδοσης νόμιμων αποδείξεων, παρέχει την δυνατότητα της πλήρους διαχείρισης της 

επιχείρησης, όχι μόνο τοπικά, αλλά και απομακρυσμένα, χάριν της επιπλέον αυτής δυνατότητας που 

προσφέρεται μέσω του Link4all. Παρόλα αυτά, παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση, εφόσον στο 

κατάστημα λειτουργεί άλλο υφιστάμενο φορολογικό ταμειακό σύστημα, να προμηθευτεί το Elio PoSS ή το 

Microemporio RMS ως μη φορολογικό σύστημα, με μειωμένο κόστος και να το ολοκληρώσει φορολογικά 

όποτε το επιλέξει μέσω της αγοράς και της εγκατάστασης του φορολογικού μηχανισμού RBS 101 NET/Micro. 

5. Στη συνέχεια ο Συνεργάτης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με: 

α) το κόστος, τον τρόπο πληρωμής και τις επιμέρους δυνατότητες που έχει το κάθε ένα από τα δυο ως άνω 

συστήματα και παραδίδει όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια3 ( Elio PoSS, Microemporio RMS, i-bank Simple Pay 

Spot και Link4all, Αίτημα Ένταξης και draft της τριμερούς σύμβασης). 

β)  το ετήσιο συνδρομητικό κόστος της υπηρεσίας Link4all για κάθε ένα από τα δυο αυτά συστήματα 

γ)  την ανάγκη διατήρησης λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, στον οποίο λογαριασμό θα πρέπει να  καταθέτει 

η επιχείρηση,  αντίστοιχα ποσά εκείνων που εξοφλεί για λογαριασμό των πελατών του, καθόσον, την στιγμή 

που αυτός εισπράττει τα μετρητά χρήματα, ταυτόχρονα χρεώνεται ο δικός του λογαριασμός  ισόποσα.  

Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα της χρεοπίστωσης του λογαριασμού αυτού από τα συστήματα της 

Εθνικής Τράπεζας απαιτείται η εκχώρηση από τον δικαιούχο του λογαριασμού προς την τράπεζα, πάγιας 

εντολής για τον συγκεκριμένο και μόνο αυτό σκοπό. Ο επαγγελματίας μπορεί να τροφοδοτεί4 τον 

λογαριασμό αυτό όσες φορές θέλει, ακόμα και μέσα στην ίδια ημέρα και με όποιο αποδεκτό από την 

Τράπεζα τρόπο επιθυμεί.  

δ)  την απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία, της υπογραφής σχετικής τριμερούς 

σύμβασης μεταξύ αυτού της RBS και του συνεργάτη, στην οποία σύμβαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας 

καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων. 

ε) Το γεγονός ότι για κάθε συναλλαγή πληρωμής λογαριασμού που πραγματοποιεί το κατάστημα, ανεξαρτήτως 

ποσού, εισπράττει από τον πελάτη ως αμοιβή ένα(1) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, ποσό για 

το οποίο εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα απόδειξη είσπραξης. 

6.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί ότι η υπηρεσία i-bank Simple Pay Spot έχει 

προγραμματιστεί να περιλαμβάνει πεπερασμένο αριθμό σημείων ανά περιοχή, προκειμένου να μην 

δημιουργείτε ανταγωνισμός και να μπορεί να ελέγχει κάθε σημείο μια έκταση γεωγραφική σε συνδυασμό 

και με τον πληθυσμό της, τέτοιου εύρους, που να του παρέχει την δυνατότητα μιας αξιόλογης και  

επικερδούς λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σημαντική η γρήγορη λήψη της απόφαση ένταξης, 

καθόσον μια τέτοια θετική ανταπόκριση,  κατοχυρώνει για λογαριασμό της επιχείρησης την 

αποκλειστικότητα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Όλα αυτά τα ενημερωτικά φυλλάδια ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Site της RBS και ειδικότερα στο λογαριασμό του 
κάθε συνεργάτη στην υπηρεσία Extranet. 
4 Η Εθνική Τράπεζα είναι η μοναδική που διαθέτει σχεδόν 700 ATMs κατανεμημένα σε όλη την Ελλάδα στα οποία μπορεί κάποιος 
να καταθέσει χρήματα εκτός φακέλου και άμεσα την ίδια στιγμή να πιστωθεί ο λογαριασμός του με το αντίστοιχο ποσό. 
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Διαδικασία Ένταξης 

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος μετά την πλήρη ενημέρωσή του, αποφασίσει την ένταξη της επιχείρησής του στο 

δίκτυο i-bank Simple Pay Spot και εφόσον διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους της τριμερούς σύμβασης, 

πρέπει να ακολουθηθούν τα πιο κάτω στάδια: 

1. Διερευνάται από την ίδια την επιχείρηση η δυνατότητά5 της να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό σε ένα 

κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της επιλογής της, εφόσον δεν υφίσταται ήδη οποιουδήποτε είδους 

τραπεζικός λογαριασμός στην εν λόγω τράπεζα. Εφόσον η απάντηση είναι θετική ακολουθούνται τα 

επόμενα στάδια της διαδικασίας. 

2. Συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο «Έγκριση Καταλληλόλητας» και αφού υπογραφεί κατάλληλα 

αποστέλλεται στην RBS αρχικά μέσω FAX ή αφού “σκαναριστεί” μέσω e-mail και στην συνέχεια 

ταχυδρομικά. 

3. Η RBS άμεσα, με την παραλαβή του αιτήματος ηλεκτρονικά και πριν το παραλάβει ταχυδρομικά,  εντός μιας 

εργάσιμης ημέρας, εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα (κύριος λόγος απόρριψης είναι η γειτνίαση του 

σημείου με άλλο που έχει ήδη ενταχθεί στην υπηρεσία).   

4. Εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του αιτήματος και με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου 

Συνεργάτη, θα πρέπει  να τοποθετηθεί επίσημη παραγγελία προς την RBS και να καταβληθεί στον 

λογαριασμό6 της το 30% της καθαρής αξίας του συστήματος που έχει επιλεγεί. 

5. Από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία, η RBS ενημερώνει τον συνεργάτη για τον χρόνο 

παράδοσης του συστήματος, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ μιας(1) και τεσσάρων(4) εβδομάδων (εξαρτάται 

από την κάθε φορά διαθεσιμότητα).  Από την στιγμή αυτή και μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους 

διαδικασίας, το συγκεκριμένο σημείο, διατηρεί την αποκλειστικότητα της περιοχής ευθύνης του. Σε 

περίπτωση μη τήρησης της ως άνω διαδικασίας, εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται και εφόσον 

δεν έχει υποβληθεί αίτημα του συνεργάτη για διαφορετική αντιμετώπιση, εφόσον πρόκειται για  ειδική 

περίπτωση, το σημείο  απεντάσσεται από το δίκτυο. 

 Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος εκ νέου, εξετάζεται η διαθεσιμότητα της περιοχής την συγκεκριμένη 

εκείνη στιγμή. 

6. Στην συνέχεια και όταν το σύστημα είναι έτοιμο να παραμετροποιηθεί και να παραδοθεί, ενημερώνεται ο 

συνεργάτης και μέσω αυτού η επιχείρηση, προκειμένου η τελευταία να προβεί, πάντα μέσω του συνεργάτη, 

στην εξόφληση του υπολοίπου ποσού της παραγγελίας καθώς και του αναλογούντος ΦΠΑ. Τα ως άνω ποσά 

πρέπει να καταβληθούν στο λογαριασμό της RBS πριν την αποστολή του συστήματος. Ταυτόχρονα ο 

συνεργάτης ενημερώνει το επιχειρηματία ότι παράλληλα με την εξόφληση του υπολοίπου ποσού του 

συστήματος προς τον ίδιο, απαιτείται και η απευθείας καταβολή από την επιχείρηση στο λογαριασμό της 

RBS, του ποσού που αφορά την συνδρομητική υπηρεσία Link4all, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Το ποσό 

της συνδρομής αυτής καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους, αρχής γενομένης, από την ημέρα που θα 

του παραδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης στο Portal7.  

7. Μετά την εξόφληση των ως άνω ποσών, για το μεν ταμειακό σύστημα εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης από το 

συνεργάτη προς την επιχείρηση, για  την δε συνδρομή στο Link4all,  το τιμολόγιο εκδίδεται από την RBS. 

                                                           
5 Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής της ενδιαφερόμενης επιχείρησης προς την Εθνική Τράπεζα, είναι πιθανόν, η τράπεζα να 
αρνηθεί να ανοίξει νέο λογαριασμό ή να ενεργοποιήσει υφιστάμενο. Σε περίπτωση πάντως που λειτουργεί ο λογαριασμός, δεν 
υφίσταται κίνδυνος δέσμευσης των συγκεκριμένων καταθέσεων εξαιτίας του λόγου αυτού. Για οποιοδήποτε πάντως σχετικό 
ζήτημα αποστείλατε e-mail στην RBS με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, περιγράφοντας και το σχετικό πρόβλημα. 
6  ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Εθνικής Τράπεζας 660 4700 71 67  ΙΒΑΝ  GR 280110 6600 0000 660 4700 7167 
   ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Τράπεζα Πειραιώς  5092 046 026 098 IBAN GR 690 172 092 000 509 204 602 6098 
   ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Alpha Bank  151 00 200 200 70 24 IBAN GR 640 140 151 015 100 200 200 7024  
7 Οι υπηρεσίες του Portal Link4all θα είναι διαθέσιμες για πλήρη αξιοποίηση προς τους συνδρομητές  έως την  πρώτη εβδομάδα 
του Ιουνίου.  



7/5/2015 

 

8. Άμεσα με το πέρας των ως άνω διαδικασιών, το ταμειακό σύστημα με τον πλήρη εξοπλισμό του, 

αποστέλλεται προς τον εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη, ο οποίος πρέπει κατόπιν συνεννόησης με τον 

επιχειρηματία, να προβεί στην εγκατάστασή του και στην επίδειξη της λειτουργίας του στο χειριστή του. 

9. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία i-bank Simple Pay Spot, απαιτείται μετά την εγκατάσταση του 

συστήματος να ενεργοποιηθεί η λειτουργία παραγωγής του δεκαεξαψηφίου κωδικού που ταυτοποιεί 

μοναδικά το σύστημα. Ο αριθμός αυτός εκτυπώνεται σε ειδικό δελτίο που εκδίδει το σύστημα και πρέπει 

να αποτυπωθεί σε ειδική θέση που υπάρχει για το σκοπό αυτό στην πάγια εντολή που θα παραχωρηθεί 

προς την Εθνική Τράπεζα (σελ.17 ή σελ. 18) της τριμερούς σύμβασης 

10. Στην συσκευασία του συστήματος περικλείονται και τρία, υπογεγραμμένα από την RBS, αντίγραφα  της 

τριμερούς σύμβασης, τα οποία αφού υπογραφούν από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και τον 

Συνεργάτη, ένα εξ αυτών αποστέλλεται ταχυδρομικά στην RBS, αφού επισυναφθεί σε αυτό αντίγραφο της 

πάγιας εντολής που παραχωρήθηκε προς την Τράπεζα και από ένα κρατά  καθένα  από τα υπόλοιπα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

11. Για την ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της υπηρεσίας , χρειάζεται:  
1. Η ενεργοποίηση από την Εθνική Τράπεζα, η οποία γίνεται μέσω της πάγιας εντολής, και αφού ο 

υπάλληλος κάνει την σύνδεση του αρ. λογαριασμού με το μηχάνημα. 

2. Η ενεργοποίηση από την RBS η οποία γίνεται εντός μιας εργάσιμης ημέρας, αφού φτάσει στην εταιρεία 

η σύμβαση με συνημμένη την πάγια εντολή.  
12. Αμοιβές και οικονομική εκκαθάριση  

Ο οικονομικός διακανονισμός και οι διαδικασίες εκκαθάρισης  έχουν ως κάτωθι: 

1. Η αμοιβή του σημείου i-bank Simple Pay Spot για κάθε πληρωμή λογαριασμού ανεξαρτήτως ποσού είναι 

ένα(1) ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 0,187 Ευρώ. 

Το καθαρό ποσό δηλαδή της αμοιβής είναι 0,813 Ευρώ. 

2.      Από το ποσό αυτό, το ποσό του 0,50 Ευρώ παραμένει ως καθαρό έσοδο στο σημείο, ενώ το υπόλοιπο ποσό 

των 0,313 Ευρώ, παρακρατείται υπέρ της RBS, προκειμένου στην συνέχεια αυτή να αποδώσει  σε όλους 

τους εμπλεκόμενους στην παροχή και υποστήριξη της υπηρεσίας αυτής, τα ποσά που τους αναλογούν(π.χ. 

Εθνική Τράπεζα, Συνεργάτης κ.λπ.). 

3. Προκειμένου, μετά και την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, να διαμορφωθούν οι ως άνω αμοιβές, κατά 

την εκτέλεση της συναλλαγής, ο λογαριασμός πληρωμών του σημείου που διατηρείται  στην Εθνική 

Τράπεζα χρεώνεται με 0,38 ευρώ και καταλείπεται το υπόλοιπο ποσό του 0,62 ευρώ. 

4. Η RBS, έως και της 15 κάθε μήνα, εκδίδει  προς το κάθε σημείο, τιμολόγιο   παροχής υπηρεσιών, 

συγκεντρωτικά για όλες τις αμοιβές που παρακρατήθηκαν εξαιτίας των πραγματοποιθέντων συναλλαγών 

κατά την διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Στο τιμολόγιο αυτό οι συναλλαγές αναφέρονται ως κάτωθι: 

Αριθμός συναλλαγών              Προμήθεια ανά συναλλαγή                    Σύνολο  

          (π.χ.) 100                                                0,309€                                          30,9€ 

                                                                                                           ΦΠΑ 23%       7,1€ 

                                                                                                           Σύνολο         38,0€      

5. Τα τιμολόγια που εκδίδονται από την RBS αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους αποδέκτες τους και 

καταχωρούνται  στον λογαριασμό που διαθέτει ο καθένας από αυτούς στο Link4all. Εκεί παραμένουν έως 

και την αποστολή του τιμολογίου επόμενου μήνα , οπότε και διαγράφεται το προηγούμενο. Κατά την 

διάρκεια του ενός μηνός που το τιμολόγιο παραμένει στο Portal, ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή ο λογιστής του, 

μπορούν να το εκτυπώσουν ή να το αποθηκεύσουν  στον υπολογιστή τους. Κάθε φορά που καταχωρείται 

ένα νέο τιμολόγιο υπάρχει ενημέρωση στο τερματικό, είτε σαν μήνυμα στην οθόνη ή με μήνυμα που 

εκτυπώνεται στο Printer του συστήματος. Ταυτόχρονα το ίδιο τιμολόγιο μέσω αυτοματοποιημένης 

διαδικασίας εκτυπώνεται και στο εκτυπωτή του συστήματος. Συνιστάται τα τιμολόγια αυτά να 

φυλάσσονται με προσοχή και να παραδίδονται στο λογιστή της επιχείρησης.    

6. Το έσοδο του Σημείου από την προμήθεια για την προσφερόμενη υπηρεσία της πληρωμής λογαριασμών, 

θα πρέπει να δηλώνεται  μαζί με τα υπόλοιπα έσοδα  της επιχείρησης, ενώ το αναλογούν σε αυτό ΦΠΑ θα 
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πρέπει να δηλώνεται στην περιοδική δήλωση του ΦΠΑ.   Η εκκαθάριση του ΦΠΑ αποκλειστικά από την 

είσπραξη της προμήθειας από την πληρωμή λογαριασμών και με βάση το ως άνω παράδειγμα έχει ως εξής:                                                                                                                                      

έσοδα                                                          100€  (από 100 προμήθειες του 1€ )    Καθαρή αξία    81,3€ ΦΠΑ εισροών       18,7€ 

έξοδα 38€ (βάση τιμολογίου RBS) Καθαρή αξία 30,9€ ΦΠΑ εκροών -  7,1€ 

                                                                                                                          ΦΠΑ προς απόδοση 11,6€ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω το σημείο θα εισπράξει για εκατό συναλλαγές 100€ και θα καταβάλει 38€ προς την 

RBS  και 11,6€ ΦΠΑ στο Δημόσιο. Δηλαδή συνολικές εκροές 49,6€. 

 Το καθαρό  δηλαδή αποτέλεσμα για 100 συναλλαγές θα είναι:  100€ - 49,6€ = 50,4€ ή 0,504€ ανά συναλλαγή. 

7. Και τα δυο συστήματα Elio PoSS και Microemporio RMS έχουν την δυνατότητα έκδοσης ημερήσιας (αλλά και 

μηνιαίας) αναφοράς των εισπράξεων, με ανάλυση του ΦΠΑ, από τις προμήθειες της υπηρεσίας πληρωμής 

λογαριασμών. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να προστίθενται στο ημερήσιο “Z” του ταμειακού συστήματος της 

επιχείρησης, εφόσον αυτό δεν αποτελεί και το φορολογικό ταμειακό σύστημα της επιχείρησης8.   Στην 

περίπτωση που το σύστημα είναι ενιαίο και εκδίδει και τις φορολογικές αποδείξεις της επιχείρησης, τα έσοδα 

από τις προμήθειες  των συναλλαγών πληρωμών, αντιμετωπίζονται ως μια ανεξάρτητη κατηγορία που ανήκει 

στο τμήμα με ΦΠΑ 23% και περιλαμβάνονται στο εκδιδόμενο ημερήσιο “Ζ”, οπότε και δεν απαιτείται καμιά 

επιπλέον λογιστική διαδικασία. 

 

Σήμανση Σημείου και προβολή 
Η σήμανση του σημείου γίνεται: 

 μέσω αυτοκόλλητου σήματος στο τζάμι,  

 ειδικής επιτραπέζιας πινακίδας  από Plexiglas ή οποία και διαθέτει θήκη για την τοποθέτηση των 

ενημερωτικών φυλλαδίων 

 αυτοστηριζόμενου Banner ύψους δυο μέτρων, το οποίο όμως παρέχεται δωρεάν μόνο στα σημεία που 

εκτελούν περισσότερες από είκοσι(20) πληρωμές ημερησίως, κατά μέσο όρο. Για τα υπόλοιπα σημεία 

που επιθυμούν να το αναρτήσουν υπάρχει χρέωση 70€. 

 Μελλοντικά θα διατίθενται  και φωτεινές επιγραφές με τους ίδιους ως παραπάνω όρους 

(Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την RBS για τις ανάγκες σε υλικό προβολής των σημείων ευθύνης σας) 

 

Η προβολή της υπηρεσίας στο ευρύτερο κοινό θα γίνει ως εξής: 

 Η Εθνική Τράπεζα θα προβεί το Σεπτέμβριο αρχικά σε συνέντευξη τύπου, η οποία θα προβληθεί μέσω 

όλων σχεδόν των τηλεοπτικών καναλιών και στην συνέχεια σε διαφημιστικές καταχωρήσεις σε όλο τον 

ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο. Εξετάζεται η δυνατότητα της τηλεοπτικής διαφήμισης περί το τέλος 

του τρέχοντος έτους. 

 Ήδη η RBS ετοιμάζει ειδική εφαρμογή μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα έχουν την   δυνατότητα 

εντοπισμού του πλησιέστερου σε αυτούς σημείου i-bank Simple Pay Spot. Η εφαρμογή αυτή θα είναι 

διαθέσιμη μέσα στον προσεχή Ιούλιο. 

 Σύντομα θα ανακοινωθούν ειδικά bonus ως κίνητρα προς τους καταναλωτές που εξοφλούν τους 

λογαριασμούς τους μέσω της υπηρεσία  i-bank Simple Pay Spot.                                                                                         

                                                           
8 Στην περίπτωση αυτή, η εκδιδόμενη από το  μη φορολογικό σύστημα απόδειξη, είναι απολύτως νόμιμη βάσει των διατάξεων του 

νόμου  Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα),  αφενός αυτής που προβλέπει ότι δεν απαιτείται φορολογικός μηχανισμός όταν 

η εκκαθάριση των ποσών γίνεται  µέσω  Παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ν. 

3862/ 2010) και αφετέρου σύμφωνα με αυτή βάσει της οποίας  δεν απαιτείται επίσης  φορολογικός μηχανισμός, εφόσον η έκδοση 

της απόδειξης γίνεται μέσω Παρόχου έκδοσης παραστατικών, όπως είναι εν προκειμένω και στις δυο περιπτώσεις η  Εθνική Τράπεζα.  

 


