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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ................. του έτους 2016 μεταξύ: 

Αφενός: 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RBS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής 

Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Εξοπλισμού», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής 

(Σολωμού 4), φέρει ΑΦΜ 998927533, υπάγεται στην ΦΑΕ Αθηνών και 

εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Γεώργιο Γιαννούκο, Πρόεδρο του ΔΣ 

και Διευθύνοντα Σύμβουλό της, εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

και αφετέρου: 
της/της εταιρίας με την επωνυμία ………………………………..……. που εδρεύει στ.… 
…………………………, φέρει ΑΦΜ ………………… υπάγεται στην Δ.Ο.Υ …………….……  και 
εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον ……………………………………,  εφεξής 
καλούμενη χάριν συντομίας ο «ΠΕΛΑΤΗΣ»   
 
των ανωτέρω εφεξής καλουμένων από κοινού τα «Συμβαλλόμενα Μέρη», 
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

1. Η Εταιρεία στο πλαίσιο σχετικής Σύμβασης που έχει καταρτίσει με την 
«MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 
(περαιτέρω η «Mellon»), έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων για την Ελληνική 
Επικράτεια: 

α) Την πώληση και κατά συνέπεια μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα 
νόμιμη και κατοχή των τερματικών αποδοχής καρτών (POS), εφεξής τα 
προϊόντα, προς τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις με την Εθνική Τράπεζα 
(εφεξής η Τράπεζα), ήτοι επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί με την 
Τράπεζα μέσω Σύμβασης Αποδοχής Καρτών, προκειμένου να δέχονται τις 
Κάρτες  (πιστωτική, χρεωστική, διευκόλυνσης πληρωμών, προπληρωμένη 
και οποιοδήποτε άλλο είδος πλαστικής κάρτας) που εκδίδεται είτε από την 
Τράπεζα είτε από τράπεζες και οργανισμούς του εσωτερικού ή και του 
εξωτερικού και φέρει τα διεθνή σήματα των οργανισμών VISA, 
MASTERCARD, JCB ή οποιοδήποτε άλλο σήμα που θα εκπροσωπήσει η 
Τράπεζα στο μέλλον, μέσω της  οποίας ο κάτοχος μπορεί να διενεργεί 
συναλλαγές σε σημεία πώλησης ως μέσο πληρωμής του αντιτίμου για την 
πώληση αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών 
β) Την παραχώρηση της μη-αποκλειστικής και μη-μεταβιβάσιμης άδειας 
χρήσης του Λογισμικού των Προϊόντων(περαιτέρω το «Λογισμικό»). 

2.  Ο Πελάτης στα πλαίσια της δραστηριότητάς του και για την διευκόλυνση των 
συναλλαγών του με τους καταναλωτές έχει συμβληθεί με την Εθνική Τράπεζα ως 
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Συνεργαζόμενη Επιχείρηση μέσω Σύμβασης Αποδοχής Καρτών, προκειμένου να 
δέχεται τις Κάρτες  (πιστωτική, χρεωστική, διευκόλυνσης πληρωμών, 
προπληρωμένη και οποιοδήποτε άλλο είδος πλαστικής κάρτας) που εκδίδονται 
είτε από την Τράπεζα είτε από τράπεζες και οργανισμούς του εσωτερικού ή και 
του εξωτερικού και φέρουν τα διεθνή σήματα των οργανισμών VISA, 
MASTERCARD, JCB ή οποιοδήποτε άλλο σήμα που θα εκπροσωπήσει η Τράπεζα 
στο μέλλον, μέσω των  οποίων μπορεί να διενεργεί συναλλαγές  ως μέσο 
πληρωμής του αντιτίμου για την πώληση αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών 
3. Στα πλαίσια των ως άνω αναφερθέντων η Εταιρεία έχει προμηθεύσει τον 
«Πελάτη» με κατάλληλο τερματικό αποδοχής καρτών, εφεξής το προϊόν καθώς 
και το λογισμικό που το συνοδεύει. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζονται και περιγράφονται αφενός οι όροι 
σύμφωνα με τους οποίους θα παρέχονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά την 
εγκατάσταση των POS, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και οι υπηρεσίες συντήρησης και 

υποστήριξης των Προϊόντων (POS και Λογισμικού) και αφετέρου οι όροι παραχώρησης 
χρήσης,  μη-αποκλειστικής και μη-μεταβιβάσιμης άδειας των προϊόντων λογισμικού 
στα POS,  αποκλειστικά για ίδιους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς 
 

Α. ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
1. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά την εγκατάσταση των POS και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης 
 
1.1  Η εγκατάσταση των POS θα γίνει από τον «Πελάτη», βάσει του σχετικού εντύπου 
οδηγιών που θα παραδοθεί στον «Πελάτη» μαζί με τα POS. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση 
των POS από τον «Πελάτη» δεν είναι εφικτή ή σε περίπτωση που τα POS παρουσιάζουν 
ουσιώδη απόκλιση ως προς τη λειτουργία τους από αυτή που περιγράφεται στα εν λόγω 
εγχειρίδια, η «Εταιρεία»  έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει οποιοδήποτε σχετικό 
πρόβλημα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε, εάν μέσω 
τηλεφώνου η αποκατάσταση δεν είναι εφικτή, με επιτόπια παρουσία τεχνικού. Η 
ημερομηνία κατά την οποία έχει περατωθεί η εγκατάσταση των POS και έχει επιβεβαιωθεί 
από την «Εταιρεία», βάσει των τεχνικών στοιχείων που τηρεί, ότι τα POS λειτουργούν 
σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης τους, συνιστά και ημερομηνία αποδοχής των POS και του 
Λογισμικού και είναι η πρώτη ημέρα για τον υπολογισμό του χρόνου εγγύησης για τα POS. 
 
1.2 Η «Εταιρεία» ρητώς αναλαμβάνει δια της παρούσας Σύμβασης την υποχρέωση να 
εκπαιδεύσει το προσωπικό του «Πελάτη» αναφορικά με τη χρήση των POS, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του Πελάτη. Η σχετική εκπαίδευση θα λαμβάνει χώρα τηλεφωνικά.  
 
 
2. Ορισμοί 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος οι κάτωθι όροι θα έχουν την έννοια που 
αποδίδεται σε αυτούς, ως κατωτέρω: 
 
α. «Προϊόντα» σημαίνει το Λογισμικό και τo POS. 
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β. «Σφάλμα του Λογισμικού» σημαίνει μια ουσιώδη και δεκτική επαναλήψεως 
αδυναμία του Λογισμικού να λειτουργήσει σύμφωνα με το Σύνολο Εγγράφων. 
 
γ. «Σύνολο Εγγράφων» σημαίνει τα εγχειρίδια του Λογισμικού μαζί με τα σχετιζόμενα 
τεχνικά κείμενα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και τα οποία συνιστούν υποστηρικτικό 
υλικό. 
 
δ. «Κατασκευαστής» σημαίνει: (α) αναφορικά με το λογισμικό «Payment Application, 
Loyalty Application» η Εταιρεία και (β) αναφορικά με το λογισμικό «Λειτουργικό σύστημα 
(OS, EMV Kernel)» η εταιρεία με την επωνυμία «Ingenico SA» και έδρα την 28-32, boulevard 
de Grenelle, 75015 Paris, οι οποίες είναι, κατά περίπτωση, δικαιούχοι των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα εν λόγω λογισμικά. 
 
3. Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης POS 
 
Η «Εταιρεία» υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των POS 
υπό τους κατωτέρω ειδικότερους όρους: 
α. Οι υπηρεσίες επανόρθωσης βλαβών διενεργούνται για την αποκατάσταση βλάβης 
σε οποιοδήποτε POS, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Πελάτη. 
 
β. Τυχόν βλάβες σε POS αναγγέλλονται από τον «Πελάτη» μέσω τηλεφώνου στον 
αριθμό 215 555 5555, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 21.00 και τα 
Σαββατοκύριακα από τις 09.00 έως τις 15.00. Στην ίδια τηλεφωνική γραμμή θα δύναται ο 
«Πελάτης» να προβαίνει σε παραγγελία χαρτοταινιών καθώς και να λαμβάνει οδηγίες 
χρήσης του POS.  
 
γ. Οι εργασίες επανόρθωσης βλαβών πραγματοποιούνται Δευτέρα – Παρασκευή από 
08.00 έως τις 17.00. Εφόσον η επιδιόρθωση των βλαβών δεν είναι εφικτή κατά την επιτόπια 
επίσκεψη του τεχνικού στον «Πελάτη», ο «Πελάτης» υποχρεούται να επιστρέψει το POS στην 
«Εταιρεία» με ταχυμεταφορέα επιλογής της Εταιρείας και με δαπάνες της τελευταίας, η δε 
«Εταιρεία» υποχρεούται, εντός 24 ωρών από τη σχετική αναγγελία βλάβης του POS να 
αντικαταστήσει αυτό προσωρινά και έως την επισκευή και επιστροφή του στον Πελάτη με 
άλλο POS, με τις ίδιες προδιαγραφές με το αντικατασταθέν. Σε περίπτωση που η επισκευή 
του POS δεν είναι εφικτή, η «Εταιρεία» υποχρεούται σε οριστική αντικατάσταση αυτού με 
άλλο POS, με τις ίδιες προδιαγραφές με το αντικατασταθέν. 
 
 
4. Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του Λογισμικού  
 
Η «Εταιρεία» θα διασφαλίσει την παροχή στον «Πελάτη» των ακόλουθων υπηρεσιών 
συντήρησης και υποστήριξης του Λογισμικού: 
 
α. Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για τη χρήση και τη λειτουργία του Λογισμικού, στο 
τηλέφωνο 215 555 5555, προκειμένου να λαμβάνονται αναφορές για «Σφάλματα του 
Λογισμικού» και να προβαίνει σε διόρθωση αυτών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να γίνει από 
τηλεφώνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 21.00 και τα Σαββατοκύριακα 
από τις 09.00 έως τις 15.00. Εφόσον οι εν λόγω διορθώσεις δεν είναι εφικτές δια τηλεφώνου, 
τεχνικός θα μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις του «Πελάτη» για τη διόρθωση των Σφαλμάτων 
αυτών, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 08:00 έως τις 17:00. 
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β. Σε περίπτωση που ο Κατασκευαστής δημιουργήσει νέες εκδόσεις του Λογισμικού για 
λόγους αποκατάστασης «Σφαλμάτων του Λογισμικού», παροχή, μέσω τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου, των αναβαθμισμένων εκδόσεων, χωρίς ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση για τον 
«Πελάτη», πέραν της αμοιβής που προσδιορίζεται στην παρούσα. 
 
 
5. Επιπλέον υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης POS και Λογισμικού 
 
Η Εταιρεία υποχρεούται να προβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σε συντήρηση των 
συστημάτων διαχείρισης παραμέτρων (TMS) και τηλεμετάδοσης λογισμικού (ingestate), τα 
οποία αποτελούν ουσιώδη συστήματα για τη λειτουργία των POS και του Λογισμικού, κατά 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαθεσιμότητα των συστημάτων αυτών ανέρχεται σε 
99,9% σε μηνιαία βάση (εξαιρουμένων των προγραμματισμένων διακοπών για την εκτέλεση 
των υπηρεσιών συντήρησης). 
 
6. Υποχρεώσεις του Πελάτη 
 
Ο «Πελάτης», αναφορικά με την εκτέλεση από την  Εταιρεία των υπηρεσιών συντήρησης και 
υποστήριξης των POS και του Λογισμικού, υποχρεούται να: 
 
α. Συνεργασθεί με την «Εταιρεία» και να της παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια. 
 
β. Ειδοποιεί το συντομότερο δυνατόν αναφορικά με οποιοδήποτε βλάβη των POS ή 
«Σφάλμα του Λογισμικού». 
 
γ. Παρέχει στην «Εταιρεία» επαρκείς πληροφορίες για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής διάγνωσης κάθε βλάβης των POS/ Σφάλματος του Λογισμικού. 
 
δ. Παρέχει στην Εταιρεία απρόσκοπτη πρόσβαση στο χώρο που βρίσκονται 
εγκατεστημένα τα POS, κατά τη διάρκεια του χρόνου που αναφέρεται στα Άρθρα 3 και 4 
ανωτέρω, προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης και 
υποστήριξης των POS και του Λογισμικού. 
 
 
7. Εγγύηση καλής λειτουργίας των POS  
 
7.1 Για την καλή λειτουργία των POS παρέχεται στον Πελάτη από την Εταιρεία η εγγύηση 
καλής λειτουργίας, διάρκειας __ μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης της εν λόγω εγγύησης 
καθορίζεται η ημερομηνία της οριστικής παραλαβής από τον Πελάτη των POS. 
 
7.2 Η παρεχόμενη από την Εταιρεία εγγύηση συνίσταται σε δωρεάν τεχνική υποστήριξη 
αναφορικά με το POS. Ειδικότερα, σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες των POS κατά τη 
διάρκεια της ως άνω περιόδου, ο Εταιρεία υποχρεούται να προβαίνει δωρεάν στις ενέργειες 
που προβλέπονται στο Άρθρο 3 ανωτέρω.  
 
 
8. Διάρκεια της άδειας χρήσης των Προϊόντων Λογισμικού και της παροχής 
Υπηρεσιών αναφορικά με το Λογισμικό και τα POS – Καταγγελία 
 
8.1 Η αρχική διάρκεια χρήσης των Προϊόντων Λογισμικού και της παροχής Υπηρεσιών 
αναφορικά με το Λογισμικό και τα POS εκτείνεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
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μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσεως μεταξύ Εταιρεία και 
Πελάτη. Μετά το πέρας της ανωτέρω αρχικής διάρκειάς της, η Εταιρεία αποδεσμεύεται και 
παύουν αυτομάτως να ισχύουν οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του έναντι του 
Πελάτη, όσον αφορά την παραχώρηση της άδειας χρήσης του Λογισμικού και της παροχής 
των Υπηρεσιών αναφορικά με το Λογισμικό και τα POS, όπως αυτές καθορίζονται στην 
παρούσα Σύμβαση, ενώ η παρούσα θα ανανεώνεται αυτομάτως για ένα (1) έτος κάθε φορά, 
αλλά στη θέση της Εταιρείας θα υπεισέρχεται αυτοδικαίως και ευθέως πλέον η ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και 
έδρα στον Πειραιά (Λεωφ. Αθηνών Πειραιώς 74Α), εφόσον ο Πελάτης δεν ειδοποιήσει 
εγγράφως την εν λόγω εταιρεία σχετικά με την πρόθεσή του για μη ανανέωση τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες προ της εκάστοτε σκοπούμενης ημερομηνίας ανανέωσης. Διευκρινίζεται 
ότι η ως άνω εταιρεία θα υπεισέρχεται στη θέση της Εταιρείας, μετά το πέρας των είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας αναφορικά και μόνο 
με τους όρους αυτής που αφορούν στην παραχώρηση της άδεια χρήσης του Λογισμικού και 
της παροχής των Υπηρεσιών σε σχέση με το Λογισμικό και τα POS και τα σχετικά με αυτά 
εδάφια της παρούσας. Σε περίπτωση μη ανανέωσης, θα ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 8.3 κατωτέρω. 
 
8.2 Κατά την ανωτέρω υπό 8.1 διάρκεια, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έχει 
το δικαίωμα, εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε σπουδαία υποχρέωσή 
του κατά τους όρους της παρούσας και η παράβαση αυτή παραμείνει αθεράπευτη επί 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την έγγραφη γνωστοποίησή της, να καταγγείλει την 
παρούσα Σύμβαση αναφορικά με τους όρους αυτής που αφορούν στην άδεια χρήσης των 
Προϊόντων και μόνο. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται αμέσως μετά την πάροδο του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών από της εγγράφου ειδοποιήσεως 
του αντισυμβαλλομένου. Σε περίπτωση που η παράβαση δεν επιδέχεται θεραπείας, η 
έγγραφη γνωστοποίηση καταγγελίας της παρούσας θα είναι άμεσης ισχύος.  
 
8.3 Σε περίπτωση καταγγελίας, ο Πελάτης υποχρεούται να:  
 
α. σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα Λογισμικού και  
 
β. να επιτρέψει στην Εταιρεία την αφαίρεση των Προϊόντων Λογισμικού, με 
οποιοδήποτε τρόπο (με επιτόπια επίσκεψη, μέσω κεντρικού μηχανισμού κτλ) και σε 
οποιοδήποτε χρόνο κρίνει η Εταιρεία ότι αυτό μπορεί να λάβει χώρα.  
 
 
9. Ευθύνη της Εταιρείας 
 
9.1 Η Εταιρεία θα ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του από την παρούσα Σύμβαση 
από δόλο ή βαρεία αμέλεια. 
 
9.2 Σε καμία περίπτωση Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για τυχόν αποθετικές ζημίες ή 
διαφυγόντα κέρδη του Πελάτη. 
 
9.3 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας, το ανώτατο όριο ευθύνης 
της Εταιρεία δε μπορεί να υπερβεί ποσό της αμοιβής της Εταιρείας, όπως αυτή καθορίζεται 
στην παρούσα. 
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Β) ΟΡΟΙ  ΜΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ POS,  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. 

 

 
1 Ορισμοί 
 
1.1 «Προϊόντα Λογισμικού» σημαίνει το Λογισμικό και τo Σύνολο Εγγράφων. 
 
1.2 «Σφάλμα του Λογισμικού» σημαίνει μια ουσιώδη και δεκτική επαναλήψεως 
αδυναμία του Λογισμικού να λειτουργήσει σύμφωνα με το Σύνολο Εγγράφων. 
 
1.3 «Λογισμικό» σημαίνει τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή με την 
ονομασία «Payment Application, Loyalty Application» και (β) «Λειτουργικό σύστημα 
(OS, EMV Kernel)». 
 
1.4 «Σύνολο Εγγράφων» σημαίνει τα εγχειρίδια του Λογισμικού μαζί με τα 
σχετιζόμενα τεχνικά κείμενα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και τα οποία συνιστούν 
υποστηρικτικό υλικό. 
 
1.5 «Κατασκευαστής» σημαίνει: (α) αναφορικά με το λογισμικό «Payment 
Application, Loyalty Application» η Εταιρεία και (β) αναφορικά με το λογισμικό 
«Λειτουργικό σύστημα (OS, EMV Kernel)» η εταιρεία με την επωνυμία «Ingenico SA» 
και έδρα την 28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris, οι οποίες είναι, κατά 
περίπτωση, δικαιούχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται 
με τα εν λόγω λογισμικά. 
 
1.6 Τράπεζα σημαίνει η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».  
 
2 Παραχώρηση άδειας χρήσης των Προϊόντων Λογισμικού 
 
2.1 Ο Διανομέας δια της παρούσας παραχωρεί στον Πελάτη, μία μη-αποκλειστική 
και μη-μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Προϊόντων Λογισμικού στα POS, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, αποκλειστικά για ίδιους εσωτερικούς 
επιχειρηματικούς σκοπούς του Πελάτη.  
 
2.2 Το Λογισμικό επιτρέπει τη δρομολόγηση συναλλαγών καρτών πελατών του 
Πελάτη αποκλειστικά και μόνο στην Τράπεζα, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης την 
οποία ο Πελάτης έχει υπογράψει με την Τράπεζα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί με την 
Τράπεζας το Λογισμικό να αποδέχεται κάρτες οργανισμών, οι συναλλαγές με τις 
οποίες δε θα δρομολογούνται στην Τράπεζα (π.χ. Diners, Discover, American Express 
κτλ). Σε περίπτωση λύσης, για οποιοδήποτε λόγο, της σύμβασης μεταξύ του Πελάτη 
και της Τράπεζας, ο η Εταιρεία έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας 
αναφορικά με τους όρους αυτής που αφορούν στην άδεια χρήσης του Λογισμικού 
και των εγχειριδίων χρήσης αυτού και μόνο. Σε περίπτωση άσκησης του σχετικού 
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δικαιώματος καταγγελίας από την Εταιρεία, η τελευταία θα προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για απεγκατάσταση των εφαρμογών και των κλειδιών της 
Τράπεζας από τα POS, εντός της προθεσμίας που θα τάξει η Τράπεζα, ο δε Πελάτης 
υποχρεούται προς το σκοπό αυτό να συνεργασθεί με την Εταιρεία, παρέχοντάς της 
κάθε αναγκαία βοήθεια και απρόσκοπτη πρόσβαση στο χώρο που βρίσκονται 
εγκατεστημένα τα POS. 
 
3 Υποχρεώσεις του Πελάτη αναφορικά με τα Προϊόντα Λογισμικού 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να: 
 
α. Θέτει στη διάθεση οποιουδήποτε τρίτου τα Προϊόντα Λογισμικού ή μέρος 
αυτών, με εκχώρηση, παραχώρηση άδειας χρήσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
β.  Χρησιμοποιεί το POS και τα Προϊόντα Λογισμικού για τη δρομολόγηση 
συναλλαγών καρτών πελατών του σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή πάροχο 
υπηρεσιών συστημάτων πληρωμών πλην της Τράπεζας εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
το Λογισμικό να αποδέχεται κάρτες οργανισμών, οι συναλλαγές με τις οποίες δε θα 
δρομολογούνται στην Τράπεζα (π.χ. Diners, Discover, American Express κτλ).  
 
γ. Τροποποιεί, αντιγράφει, μεταφράζει, προβαίνει σε αντίστροφη επεξεργασία 
ή αποσυμπίληση του Λογισμικού ή του Συνόλου Εγγράφων, παρά μόνο στο μέτρο 
που αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 
δ. Χρησιμοποιεί το Λογισμικό σε περιβάλλον άλλο από τα POS. 
 
ε. Απομακρύνει το Λογισμικό από τα POS χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Εταιρείας. 
 
στ. Αποκρύψει ή διαγράψει οποιαδήποτε ένδειξη που αφορά σε δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Προϊόντων Λογισμικού. 
 
4 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί των Προϊόντων Λογισμικού 
 
Ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά και δικαιώματα επί σημάτων αναφορικά με τα 
Προϊόντα Λογισμικού ανήκουν στον Κατασκευαστή και σε καμία περίπτωση η 
παρούσα δε θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση οποιουδήποτε σχετικού 
δικαιώματος στον Πελάτη.   
 
5 Ευθύνη των μερών αναφορικά με τα Προϊόντα Λογισμικού 
 
5.1 Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει ότι το Λογισμικό ή 
οποιοδήποτε μέρος αυτού θα λειτουργούν χωρίς διακοπή ή θα είναι συμβατό με 
οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πλην των POS. H Εταιρεία δεν θα 
φέρει επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του Λογισμικού, εάν η 
φερόμενη δυσλειτουργία οφείλεται: 
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α. στη χρήση του Λογισμικού με υλικά, εξοπλισμό ή λογισμικό, εκτός αυτών που 
περιλαμβάνονται στο POS ή  
 
β. στη χρήση του Λογισμικού από τον Πελάτη άλλως και όχι σύμφωνα με το 
Σύνολο Εγγράφων.  
 
5.2 Ο Πελάτης δια της παρούσας Σύμβασης συμφωνεί να αποζημιώνει την 
Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί λόγω παράβασης από τον Πελάτη 
οποιουδήποτε όρου, δήλωσης, εγγύησης ή υποχρέωσης του, που ορίζεται στο παρόν 
Παράρτημα. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

           Για τον «Πελάτη»               Για την «Εταιρεία» 

 


