
  

Αγαπητέ Συνεργάτη,  

Συγχαρητήρια για την επιλογή της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot.  

Παραλαμβάνοντας τον εξοπλισμό θα χρειαστεί να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε τον, μοναδικό ανά συσκευή, 
16ψήφιο κωδικό ΙΒΑΝΚ από το ElioPosS .  

Παραμετροποίηση υπηρεσίας iΒank στο ElioPosS  
Η παραμετροποίηση του ΙΒΑΝΚ και η δημιουργία του 16ψήφιου γίνεται από Κεντρικό Μενού  ΙΒΑΝΚ   

  

 
  

Μπαίνοντας στην φόρμα είναι ήδη καταχωρημένος ο Αριθμός Μητρώου Συσκευής (ELI1500xxxx) . Με την 

καταχώρηση του ΑΦΜ του τελικού πελάτη(σημείο πώλησης), παράγεται αυτόματα ο 16ψήφιος κωδικός iΒank 

και πατώντας το «Εκτύπωση Πληροφοριών» μπορούμε να τον εκτυπώσουμε .  

  

Η τελική ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών των συμβάσεων.  

  

Διαδικασία Συμπλήρωσης Συμβάσεων  

Μαζί με τον εξοπλισμό, θα βρείτε 3 αντίγραφα από την Τριμερή Σύμβαση 3001, που αφορά την λειτουργία του 

σημείου πώλησης ως παρόχου της Υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot» και τεχνική υποστήριξη και πρόσθετων 

υπηρεσιών μέσω της Cloud πλατφόρμας «Link4all e-Retail» . Η Σύμβαση αυτή υπογράφεται και από τα τρία μέρη (RBS 

, Σημείο πώλησης , Συνεργάτης ) με μονογραφή σε όλες τις σελίδες ,σφραγίδα και υπογραφή στα αντίστοιχα πεδία. Ένα 

αντίγραφο νομίμως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο επιστρέφεται στην RBS και τα άλλα δύο κρατώνται από τον 

Επίσημο Συνεργάτη της RBS και τον τελικό χρήστη (σημείο πώλησης).   
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Ο 16 ψήφιος κωδικός συμπληρώνεται στη σελ 20 ή σελ. 21 (στο αντίγραφο που προορίζεται για το σημείο πώλησης 

μόνο).  

  

      Ο τελικός πελάτης, με τη σύμβαση του και το απόκομμα στο οποίο αναγράφεται ο 16 ψήφιος κωδικός, πηγαίνει σε 

όποιο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας επιθυμεί, όπου εκεί ο υπάλληλος υπογράφει την ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ (σελ. 20 ή σελ. 21 αντίστοιχα,αν πρόκειται για νομικό ή φυσικό 

πρόσωπο) και κάνει την απαραίτητη εγγραφή (CRM) ώστε να συνδεθεί το μηχάνημα του τελικού πελάτη με τον αριθμό 

λογαριασμού στον οποίο ο τελικός πελάτης επιθυμεί να γίνονται οι χρεώσεις κατά την εξόφληση των λογαριασμών.Ο 

υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας δεν κρατάει το αντίγραφο της σύμβασης γιατί αυτό προορίζεται για τον τελικό 

πελάτη, ωστόσο μπορεί να κρατήσει αντίγραφο.  

  

     Αντίγραφο της σελ. 20 ή σελ. 21  αντίστοιχα, επισυνάπτει ο συνεργάτης στο αντίγραφο που προορίζεται για την RBS 

ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην RBS για την τελική ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Εντός μίας εργάσιμης ημέρας, ο 

συνεργάτης ειδοποιείται τηλεφωνικά ότι ο πελάτης δύναται να εξοφλήσει λογαριασμούς.  

       

Διευκρινήσεις για την προμήθεια ibank του σημείου πώλησης  
  

Mε βάση την οικονομική εκκαθάριση προμηθειών όπως αναφέρεται στην τριμερή σύμβαση I bank Simple Pay Spot 

(Άρθρο 1), παρακάτω αποσαφηνίζουμε βήμα-βήμα την ταμειακή και λογιστική εκκαθάριση του λογαριασμού 

(είσπραξη, απόδοση ΦΠΑ, τιμολόγηση από RBS).   

Ταμειακή εκκαθάριση  

Η εισπραττόμενη προμήθεια από τον καταναλωτή είναι 1€ από το οποίο χρεώνεται ο λογαριασμός κατάθεσης του 

σημείου πώλησης με το 38%. Αυτό αντιστοιχεί σε 0,31€ πλέον ΦΠΑ 0,07€, ήτοι 0,38€. Στο λογαριασμό του λιανέμπορου 

παραμένει κατά τη συναλλαγή 0,62€ από την εισπραττόμενη προμήθεια του 1€.    

Λογιστική εκκαθάριση  

O λιανέμπορος εισπράττει προμήθεια 1€ το οποίο αναλύεται σε 0,813€ πλέον ΦΠΑ 0,187€. Το σημείο πώλησης 

αποδίδει περιοδικά το ΦΠΑ 0,187€ από την είσπραξη του 1€. Το σύστημα θα εκδίδει αναφορά οριζόμενης περιόδου 

για τις εισπράξεις του 1€ με ανάλυση καθαρού ποσού και ΦΠΑ.   

Η RBS εκδίδει ΔΠΥ στο 1ο 10ημερο κάθε μήνα σε κάθε λιανέμπορο, το οποίο αντιστοιχεί ανά συναλλαγή, σε 0,31€ πλέον 
ΦΠΑ 0,07€, ήτοι 0,38€    

  
Προμήθεια  

  

1 €  

  
  

23%  
  

  
Χρέωση  Προ ΦΠΑ  ΦΠΑ  Σύνολο  
(Είσπραξη προμήθειας)  0,813  0,187  1 €  

  

  
Πίστωση   

   

0,38 €  

   

23%  

   

  

  Προ ΦΠΑ  ΦΠΑ  Σύνολο  

(Τιμολόγιο RBS)  0,31 €  0,07 €  0,38 €  

  
ΣΥΝΟΛΟ (μετά τη χρεοπίστωση)  

  
0,504 €  

  
0,116 €  

  
0,620 €  

  

  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.  
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