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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ INGENICO 
ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΈΙΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 

Προκειμένου να υπάρξει άμεση διάθεση τραπεζικών 
τερματικών, έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και η 
προμήθεια των τερματικών θα γίνεται μέσω της RBS, ενώ η 
πώλησής τους στον τελικό πελάτη θα γίνεται μέσω των 
συνεργατών μας, θα ακολουθηθεί η πιο κάτω προσωρινή 
διαδικασία  
 

1. Η επιχείρηση διαθέτει ταμειακό σύστημα RBS 
 

o O μεταπωλητής ενημερώνει την RBS με τα ακόλουθα στοιχεία του 
ενδιαφερόμενου: 

 Επωνυμία επιχείρησης 
 ΑΦΜ 
 Δημογραφικά στοιχεία (Διεύθυνση, τηλέφωνο email) 
 Τύπο τερματικού που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί / αριθμό τμχ. 
 Σειριακός αριθμός του ταμειακού συστήματος RBS με το οποίο θα 

συνδεθεί το τραπεζικό τερματικό 
 

o Ο συνεργάτης καθοδηγεί τον τελικό πελάτη να επισκεφτεί ένα κατάστημα 
ΕΤΕ της επιλογής του και να κάνει την αίτηση για τερματική συσκευή POS  

o Η RBS ενημερώνει την Mellon με τα παραπάνω στοιχεία για κάθε 
ενδιαφερόμενο.  

o Η ΕΤΕ με την λήψη του αιτήματος στο κατάστημα, προχωρά την εσωτερική 
της διαδικασία η οποία οδηγεί σε έγκριση του αιτήματος και στην συνέχεια 
ενημερώνει την Μellon μέσω του αρχείου της υφιστάμενης διαδικασίας 
μεταξύ ΕΤΕ και Μellon. 

o Η Μellon επικοινωνεί με τον τελικό πελάτη για την ολοκλήρωση της πώλησης 
του iBank POS, ζητώντας από τον έμπορο να καταθέσει σε συγκεκριμένο 
λογαριασμό της ΕΤΕ το αντίτιμο αγοράς και των αναλογούντων σε αυτό 
υπηρεσιών πλέον ΦΠΑ, ανάλογα με τον τύπο του τερματικού που επιθυμεί 
να προμηθευτεί, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο.  

o H Mellon με την επιβεβαίωση της κατάθεσης του χρηματικού ποσού 
προετοιμάζει και ενεργοποιεί το τερματικό στα στοιχεία του τελικού πελάτη 
και το στέλνει στην διεύθυνση του. Εντός 3 ημερών αυτό θα βρίσκεται στον 
τελικό παραλήπτη. (αναλόγως την γεωγραφική διασπορά).  

o Η RBS καταθέτει στον λογαριασμό του συνεργάτη της το σύνολο της 
προμήθειας που παρέχει η Mellon και η οποία αντιστοιχεί στο 10% της 
καθαρής αξίας που κατέβαλε ο πελάτης σε αυτή. 

o Η τεχνική υποστήριξη των συσκευών θα πραγματοποιείται από το 
τηλεφωνικό κέντρο της Μellon στο 215 5555555 (στη συσκευασία του POS 
υπάρχουν οδηγίες και ενημερωτικό υλικό), ενώ η εγκατάσταση και η 
σύνδεση με την ταμειακή μηχανή θα αποτελεί ευθύνη του μεταπωλητή της 
RBS. 
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2. Η επιχείρηση επιθυμεί να προμηθευτή μαζί με το τραπεζικό τερματικό 
και κάποιο από τα ταμειακά συστήματα της RBS. 
 

o Ακολουθείται η πάγια διαδικασία προμήθειας του ταμειακού 
συστήματος και παράλληλα τα πιο πάνω περιγραφόμενα βήματα. 

o Από τον Σεπτέμβριο και μετά θα υπάρχουν  πακέτα ταμειακού 
συστήματος και τραπεζικού τερματικού με ειδικές τιμές προσφοράς. 

 
 
 
 
 

 


