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Τπηπεζία i-bank Simple Pay spot - Λέο εναλλακηικό δίκηςο πληπυμών 
λογαπιαζμών μέζυ ζςζηημάηυν ηαμείος  ζημείυν λιανικήρ πώληζηρ 

  

 1. Διζαγυγή 
  

 Η Τξάπεδά καο, ζην πιαίζην ηεο ζπλερνύο αλαβάζκηζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηελ 
Πειαηεία ηεο, έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηελ επέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο πιεξσκώλ (Υ.Δ. 
137/31.7.2014) i-bank Simple Pay ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο εμππεξέηεζεο (mini market, κηθξέο 
επηρεηξήζεηο θ.α.) κε ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ππεξεζίαο  πιεξσκώλ κε ηελ νλνκαζία «i-bank Simple 
Pay Spot». 

   Η λέα ππεξεζία αλαπηύρζεθε από ηελ Τξάπεδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία RBS Α.Δ. θαη παξέρεη κηα 
νινθιεξσκέλε θαη απηνκαηνπνηεκέλε ιύζε εηζπξάμεσλ ινγαξηαζκώλ, κέζσ εηδηθώλ ηακεηαθώλ 
ζπζηεκάησλ (πξνεγκέλεο ηακεηαθέο κεραλέο κε νζόλε αθήο θαη barcode reader). Η εηαηξία  
πξνκεζεύεη επηιεγκέλα ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο (επηρεηξήζεηο ή Φπζηθά Πξόζσπα) κε ηα εηδηθά 
ηακεηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε αζθαιή ηξόπν κε ηα Κεληξηθά Σπζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο 
γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγώλ.  

   Βαζηθό ζηόρν απνηειεί ε δεκηνπξγία ελόο απηόλνκνπ δηθηύνπ ζεκείσλ πιεξσκώλ ιηαληθήο, όπνπ ν 
ζπλαιιαζζόκελνο  κπνξεί λα δηελεξγεί εμόθιεζε ινγαξηαζκώλ ΓΔΚΟ, εηαηξηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, 
αζθαιίζηξσλ, αγνξάο ρξόλνπ νκηιίαο θαξηνθηλεηώλ, κε ρξήζε ηεο ηακεηαθήο κεραλήο ηεο επηρείξεζεο 
ηελ νπνία εγθαζηζηά ε εηαηξία RBS Α.Δ., κέζσ ζπλεξγαηώλ ηεο. 

   Οη πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκώλ δηελεξγνύληαη κέζσ θαηάιιειεο εθαξκνγήο ε νπνία έρεη πξν 
εγθαηαζηαζεί ζηελ ηακεηαθή κεραλή θαη επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ «i-
bank Simple Pay Spot»  κε ηα Κεληξηθά ζπζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο. Η εθαξκνγή δηαζπλδέεηαη on line 
κέζσ αζθαινύο ζύλδεζεο κε ηελ Τξάπεδα, δηεθπεξαηώλνληαο έηζη ηηο ζπλαιιαγέο πιεξσκήο, ζε 
πξαγκαηηθό ρξόλν (κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ δηεθπεξαηώλνληαη από ην γθηζέ ή ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα ηεο 
Τξάπεδαο). 

   Οη ζπλαιιαγέο πιεξσκώλ δηελεξγνύληαη κε ρξήζε κεηξεηώλ θαη δηεθπεξαηώλνληαη κε ρξέσζε ηνπ 
θαηαζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ πνπ ηεξεί ε επηρείξεζε ή ην Φπζηθό Πξόζσπν ζηελ Τξάπεδα, ηνλ νπνίν έρεη 
πξνδειώζεη (ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο ή ην Φπζηθό Πξόζσπν) ζην Καηάζηεκα θαηά ηε δηαδηθαζία 
ζύλδεζεο ηνπ ηακεηαθνύ ζπζηήκαηνο κε ηελ ππεξεζία.  

   Μειινληηθά ε ππεξεζία ζα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε πηζησηηθώλ θαη ρξεσζηηθώλ θαξηώλ έθδνζεο ΔΤΔ θαη 
έθδνζεο άιισλ Τξαπεδώλ. 

  

 2. Πποϋποθέζειρ ένηαξηρ πελάηη ζηην ςπηπεζία i-bank Simple Pay spot 

  
 Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ ην θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο (επηρείξεζε ή θπζηθό 

πξόζσπν) λα ραξαθηεξηζηεί σο Σεµείν Πιεξσµήο ηνπ δηθηύνπ «i-bank Simple Pay Spot» θαη λα 
δηελεξγεί πιεξσκέο  είλαη: 
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 - ε ύπαξμε επξπδσληθήο ζύλδεζεο Internet ζην θαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο, από νπνηνδήπνηε 
πάξνρν Internet, 

   - ε ζύλαςε ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξία RBS Α.Δ., κεηά από αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ηνπ από 
ηελ εηαηξία, πξνθεηκέλνπ αθνινύζσο λα πξνκεζεπηεί ην ηακεηαθό ζύζηεκα, κε πξν 
εγθαηεζηεκέλε ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή εθηέιεζεο ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ «i-bank 
Simple Pay spot», 

   - ε ηήξεζε ελόο ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκνύ όςεσο από ηελ επηρείξεζε ή ινγαξηαζκνύ όςεσο ή 
ηακηεπηεξίνπ από ην Φπζηθό Πξόζσπν ζηελ Τξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηώλνληαη νη 
ζπλαιιαγέο πιεξσκώλ κέζσ ηνπ ηακεηαθνύ ζπζηήκαηνο, 

   - ε ζύλδεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όςεσο ή ηακηεπηεξίνπ  ηνπ ζεκείνπ ιηαληθήο πώιεζεο κε ην 
ηακεηαθό ζύζηεκα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο CRM, από νπνηνδήπνηε Καηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο, θαζώο 
θαη ε ππνγξαθή ηεο πάγηαο εμνπζηνδόηεζεο ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ (ΦΠ ή ΝΠ) γηα ηε 
δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγώλ.  

  

 3. Γιενέπγεια ζςναλλαγών από ηα i-bank Simple Pay spots - Δξςπηπεηούμενερ 
ζςναλλαγέρ  

  

 3.1 Δξόθληζη λογαπιαζμού από i-bank Simple Pay spot 
  

 Η πιεξσκή ινγαξηαζκνύ κέζσ ελόο ζεκείνπ ηνπ δηθηύνπ «i-bank Simple Pay Spot» δηεθπεξαηώλεηαη 
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηακείνπ, κε on line ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ζεκείνπ (ν νπνίνο έρεη 
ζπλδεζεί κε ην ηακεηαθό ζύζηεκα) θαη εμόθιεζε ηεο νθεηιήο ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ πξνο ηνλ 
Οξγαληζκό. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ν ζπλαιιαζζόκελνο ιακβάλεη ην 
απόθνκκα ηεο ζπλαιιαγήο ηνπ, όπνπ αλαθέξεηαη ε αμία ηεο πιεξσκήο, θαζώο θαη μερσξηζηή 
απόδεημε γηα ηελ εηζπξαηηόκελε από ην ζεκείν πξνκήζεηα (ππόδεηγκα απνθόκκαηνο ζπλαιιαγήο θαη 
απόδεημεο πξνκήζεηαο επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα). 

   Με βάζε ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθόηεηα, ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο νθείιεη λα έρεη πηζηώζεη 
ζην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκό πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ην ηακεηαθό ζύζηεκα, ην εθηηκώκελν αλώηεξν 
πνζό πιεξσκήο ινγαξηαζκώλ ζε εκεξήζηα βάζε. Ο ινγαξηαζκόο κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη, κε 
νπνηνδήπνηε πξόζθνξν ηξόπν, όπσο: κέζσ θαηάζεζεο κεηξεηώλ είηε από ηα γθηζέ ησλ 
Καηαζηεκάησλ, είηε από ηα  ΑΤΜ/APS ηνπ ΔΘΝΟδηθηύνπ, κε κεηαθνξά ρξεκάησλ από ην i-bank 
internet/mobile banking ή κε εηζεξρόκελν έκβαζκα από άιιε Τξάπεδα. 

   Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα θάζε επηηπρεκέλε ζπλαιιαγή εηζπξάηηεηαη πξνκήζεηα ζε κεηξεηά από ην 
ζπλαιιαζζόκελν, ην ρξεµαηηθό ύςνο ηεο νπνίαο είλαη νξηζµέλν, αλαθέξεηαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 
ηεο Τξάπεδαο θαη παξακέλεη ζηαζεξό γηα θάζε θαηεγνξία ζπλαιιαγώλ (ζήκεξα έρεη θαζνξηζηεί ζην 
€1,00 αλά ζπλαιιαγή). Η εηζπξαηηόκελε πξνκήζεηα επηκεξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα από ηα ζπζηήκαηα ηεο 
Τξάπεδαο κεηαμύ ηνπ θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πώιεζεο, ηεο εηαηξίαο RBS Α.Δ. θαη ηεο Τξάπεδαο.  

  

 3.2. Δξςπηπεηούμενερ ζςναλλαγέρ από ηα i-bank Simple Pay spots 
  

 Οη ζπλαιιαγέο πιεξσκήο πνπ εμππεξεηνύληαη, πξνο ην παξόλ από ην λέν δίθηπν, αλά θαηεγνξία,  
είλαη νη αθόινπζεο: 

  
  Ζλεκηπιζμόρ Δνέπγεια : ΓΔΗ, Φπζηθό Αέξην Αηηηθήο 

  Ύδπεςζη : Δ.ΥΓ.ΑΠ., Δ.Υ.Α.Θ. 

  ηαθεπή Σηλεθυνία / Internet : Cosmoline , Forthnet, HOL , ΟΤE,  Otenet, CYTA 

  Αζθαλιζηικέρ Δηαιπίερ:  Δζληθή Αζθαιηζηηθή, Δζληθή Αζθαιηζηηθή (Δπέιηθηε Πιεξσκή)  

  Θινηηή Σηλεθυνία : Vodafone, Cosmote, Wind  

  Ιοιπέρ Πληπυμέρ : Nova  Forthnet – Media 

  
 Σύληνκα ζα εμππεξεηνύληαη θαη νη ζπλαιιαγέο αγνξάο ρξόλνπ νκηιίαο θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ελώ νη 

πξνζθεξόκελεο ζπλαιιαγέο ηνπ δηθηύνπ «i-bank Simple Pay spot» ζα εκπινπηίδνληαη ζπλερώο θαη ζα 
αλαλεώλεηαη ν ζρεηηθόο πίλαθαο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Υ.Δ. 
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 4. Γιαδικαζίερ Θαηαζηήμαηορ ζσεηικά με ηην ςπηπεζία i-bank Simple Pay spot 
  

 4.1. Γενικά 
  

 Σπλνπηηθά νη δηαδηθαζίεο ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Τξάπεδαο ζρεηηθά κε ηελ λέα ππεξεζία «i-bank 
Simple Pay Spot» αθνξνύλ: 

  

 Α. πξηλ από ηελ έλαξμε ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ εηαηξεία RBS Α.Δ.: 
  

  ζηελ αξρηθή ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (λνκηθνύ ή θπζηθνύ πξνζώπνπ) γηα ηελ 
ππεξεζία θαη παξαπνκπή ηνπ ζηελ εηαηξία RBS A.E., γηα λα ζπκπιεξώζεη ηε ζρεηηθή 
αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 

  

 Β. κεηά ηελ έλαξμε ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ εηαηξεία RBS Α.Δ. (ππνγξαθή ζρεηηθήο 
ζύκβαζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ RBS Α.Δ. θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ηακεηαθνύ ζπζηήκαηνο ζην 
ζεκείν): 

  

  ζην άλνηγκα ινγαξηαζκνύ θαηαζέζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνύκελε 
ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε ηελ Τξάπεδα   

 ζηε ζύλδεζε ηνπ θαηαζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο επηρείξεζεο κε ην ηακεηαθό ζύζηεκα 
κέζσ ηεο εθαξκνγήο CRM (πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα νδεγηώλ ηεο 
παξνύζαο) 

 ζηελ ππνγξαθή ηεο πάγηαο εμνπζηνδόηεζεο ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ ή ηνπ Φπζηθνύ Πξνζώπνπ από ην ζύζηεκα «i-bank Simple Pay spot», 
πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηώλνληαη νη ζπλαιιαγέο ζην ζεκείν (ππόδεηγκα γηα ΝΠ ή ΦΠ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα) 

 ζηε δηαρείξηζε ηπρόλ επηζηξνθώλ/απνξξίςεσλ ζπλαιιαγώλ από Οξγαληζκνύο DCT (ΓΔΗ, 
ΟΤΔ θ.α.) θαη απόδνζε ησλ ρξεκάησλ ζην ζπλαιιαζζόκελν (ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα νδεγηώλ ηεο παξνύζαο) 

  

 4.2. Δνημέπυζη  ενδιαθεπόμενος για ζςμμεηοσή ζηην ςπηπεζία i-bank Simple Pay spot 
  

 Σε πεξίπησζε πνπ εθπξόζσπνο επηρείξεζεο απεπζπλζεί ζην Καηάζηεκα, γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηηο δηαδηθαζίεο έληαμήο ηνπ ζηε λέα ππεξεζία,   

  
 ν ππεύζπλνο ηνπ Καηαζηήκαηνο: 
  

  ηνλ ελεκεξώλεη όηη γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε λέα ππεξεζία,  πξέπεη λα εθνδηαζζεί κε ην 
θαηάιιειν ηακεηαθό ζύζηεκα (ηακεηαθή κεραλή) πνπ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο 
εηαηξείαο RBS A.Δ.,  

  

  ηνλ παξαπέκπεη γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζηελ ππεξεζία «i-bank Simple Pay 
Spot» ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο RBS A.E. θαη ζπγθξηκέλα ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα πνπ 
ππάξρεη ζηε δηεύζπλζε: http://www.rbs.gr/el/επικοινυνια ή ζηα ηειέθσλα ηεο εηαηξίαο: 

210-5690260 & 210-5912223. 
  

  ηνλ ελεκεξώλεη όηη κεηά ηελ επηηπρή αμηνιόγεζε ηεο αίηεζήο ηνπ, ε εηαηξία RBS A.E. ζα 
αλαιάβεη λα δηεθπεξαηώζεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην 
λέν δίθηπν. 

  

  ηνλ πιεξνθνξεί όηη ε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ππεξεζία «i-bank Simple Pay spot» ζα 
έρεη ζηε δηάζεζή ηεο  θαηάιιειε ζήκαλζε, θαζώο θαη δηαθεκηζηηθό πιηθό, γηα ηελ πξνώζεζε 
ηεο ππεξεζίαο, πνπ ζα παξαιάβεη από ηελ εηαηξία RBS A.E. 

  

 4.3. Γιαδικαζίερ ενεπγοποίηζηρ ηος ηαμειακού ζςζηήμαηορ (μέζυ ηηρ εθαπμογήρ CRM) 
ζηο δίκηςο i-bank Simple Pay spot 

  

 Μεηά ηε ζύλαςε ζπλεξγαζίαο ηεο ζεκείνπ ιηαληθήο πώιεζεο κε ηελ εηαηξία RBS A.E. θαη ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο: 

http://www.rbs.gr/el/επικοινωνια
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 Ο εθπξόζσπνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πώιεζεο (ην θπζηθό πξόζσπν ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο 
εθόζνλ πξόθεηηαη γηα επηρείξεζε):  

    απεπζύλεηαη ζε νπνηνδήπνηε Καηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί πξώηα ζε 
άλνηγκα ινγαξηαζκνύ, εθόζνλ δελ δηαζέηεη πξνεγνύκελε ζπλεξγαζία κε ηελ Τξάπεδα ή ζην 
Καηάζηεκα ζπλεξγαζίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη άκεζα ην ηακεηαθό ζύζηεκα ηνπ 
ζην δίθηπν «i-bank Simple Pay spot».  

    επηδεηθλύεη ζηνλ ππεύζπλν ηνπ Καηαζηήκαηνο ηελ ππνγεγξακκέλε ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία 
RBS A.E. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δίθηπν «i-bank Simple Pay spot», θαζώο θαη ζρεηηθό 
απόθνκκα πνπ έρεη εθηππσζεί από ην ηακεηαθό ζύζηεκα όπνπ αλαγξάθεηαη ν 16ςήθηνο 
θσδηθόο ζπζηήκαηνο/ηεξκαηηθνύ (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα). Ο 16ςήθηνο θσδηθόο ηνπ 
ηακεηαθνύ ζπζηήκαηνο, αλαγξάθεηαη επίζεο θαη ζηε ζύκβαζε (Πξννίκην – Παξάγξαθνο 2). 

    δειώλεη ζηνλ ππεύζπλν ηνπ Καηαζηήκαηνο: 
o είηε ην ινγαξηαζκό  όςεσο ηεο επηρείξεζεο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα επηρείξεζε, 
o είηε ην ινγαξηαζκό  ηακηεπηεξίνπ ή όςεσο ηνπ ηδίνπ (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό 

πξόζσπν),  
ν νπνίνο ζα ζπλδεζεί κε ην ηακεηαθό ζύζηεκα θαη ζα ρξεώλεηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
ζπλαιιαγώλ από ην ζεκείν.   

   Ο ππεύζπλνο ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Τξάπεδαο: 

    δηελεξγεί ηα εγθπθιίσο πξνβιεπόκελα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κεξίδα ΣΥ.ΓΙ.ΠΔΛ. θαη λα 
αλνηρζεί θαηαζεηηθόο ινγαξηαζκόο (εθόζνλ δελ πθίζηαληαη) 

    εληνπίδεη ζην CRM ην ινγαξηαζκό πνπ δήισζε ν εθπξόζσπνο ηνπ ζεκείνπ ιηαληθήο πώιεζεο, 
γηα λα ζπλδεζεί κε ην ηακεηαθό ζύζηεκα 

  
  θξνληίδεη γηα ηελ ππνγξαθή από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο ή ην θπζηθό πξόζσπν, 

ηεο ζρεηηθήο πάγηαο εμνπζηνδόηεζεο ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ από ην ζύζηεκα Simple Pay 
spot (ππόδεηγκα ηεο πάγηαο εμνπζηνδόηεζεο γηα Ννκηθό ή Πξόζσπν Φπζηθό βξίζθεηαη ζην 
ππνζηεξηθηηθό πιηθό ηεο παξνύζαο) 

    ζπλδέεη ην ινγαξηαζκό κε ηνλ θσδηθό ζπζηήκαηνο ηεο κεραλήο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο CRM ηνπ 
Καηαζηήκαηνο (ιεηηνπξγία «Simple Pay spot») 

   Δπηζεκαίλεηαη όηη επηηξεπηά είδε ινγαξηαζκώλ πξνο ζύλδεζε κε ηα ηακεηαθά ζπζηήκαηα Simple 
Pay spot είλαη ηα: 3000, 1201 (γηα Φπζηθά Πξόζσπα), 1202 (Ννκηθά Πξόζσπα). Σεκεηώλεηαη 
όηη νη ινγαξηαζκνί όςεσο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία δελ επηδέρνληαη ππεξαλάιεςε 

    ελεκεξώλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζεκείνπ ιηαληθήο πώιεζεο, όηη κεηά ηελ επηηπρή ζύλδεζε ηνπ 
ινγαξηαζκνύ κε ην ηακεηαθό ζύζηεκα, ην «Σεκείν Πώιεζεο» έρεη ελεξγνπνηεζεί ζην δίθηπν «i-
bank Simple Pay Spot» θαη είλαη δπλαηή ε άκεζε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ πιεξσκώλ 

  
 Αναλςηικέρ οδηγίερ για ηιρ διαδικαζίερ ζύνδεζηρ λογαπιαζμού ηος καηαζηήμαηορ 

λιανικήρ πώληζηρ με ηο ηαμειακό ζύζηημα παπέσονηαι ζηο παπάπηημα ηηρ παπούζαρ. 

  
 4.4. Γιασείπιζη αιηημάηυν επιζηποθών/αποππίτευν ζςναλλαγών από Οπγανιζμό (DCT) 

πος διενεπγήθηκαν ζε i-bank Simple Pay spot 

  
 Με δεδνκέλν όηη νη πεξηζζόηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ εμππεξεηνύληαη κέζσ ηνπ δηθηύνπ «i-bank Simple 

Pay spot», δηεθπεξαηώλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο  Dias Credit Transfer (DCT),  ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηώζεηο ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ επηζηξνθέο/απνξξίςεηο πνζώλ από ηνπο Οξγαληζκνύο, ηα 
νπνία θαη πξέπεη λα επηζηξαθνύλ ζηνλ ζπλαιιαζζόκελν. 

  
 Τα ρξήκαηα από επηζηξνθέο/απνξξίςεηο ζπλαιιαγώλ πηζηώλνληαη από ηε ΓΙΑ.Σ. Α.Δ. ζε ελδηάκεζν 

ινγαξηαζκό ηεο Τξάπεδαο (703/215533-83), ν νπνίνο ηεξείηαη ζε νηνλεί Καηάζηεκα 703, ηεο 
Γηεύζπλζεο Λεηηνπξγηώλ θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ (038). 

  
 Η επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζην ζπλαιιαζζόκελν δηελεξγείηαη από νπνηνδήπνηε Καηάζηεκα ηνπ 

Γηθηύνπ, ζε κεηξεηά ή ζε πίζησζε ινγ/ζκνύ ζηελ ΔΤΔ. Σπλνπηηθά αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 
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  επίζθεςε ηνπ πειάηε ζην Καηάζηεκα, είηε κεηά από επηθνηλσλία ηνπ Contact Center καδί 
ηνπ, είηε πξσηόβνπια από ηνλ ίδην γηα αλαδήηεζε ηεο ηύρεο ηεο ζπλαιιαγήο ηνπ. 

    εληνπηζκόο από ηνλ ππεύζπλν ηνπ Καηαζηήκαηνο, ηεο απνξξηθζείζαο/επηζηξαθείζαο 
ζπλαιιαγήο ζηελ θαηάζηαζε SPS001-D-EL (Φάθεινο «Καηαζηάζεηο Simple Pay spot»). 

    επηθνηλσλία ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ Καηαζηήκαηνο κε ηε Γηεύζπλζε Λεηηνπξγηώλ & Γηαρείξηζεο 
Έξγσλ (038) – Υπνδ/λζε Σπκθσλίαο Λνγαξηαζκώλ (ηει. 210-9441417, δηεπ. 71417) πξηλ 
ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζηηθνύ δειηίνπ θαη ηελ απόδνζε ησλ ρξεκάησλ ζην ζπλαιιαζζόκελν.  

   Σεκεηώλεηαη όηη ε ελ ιόγσ ππεξεζία ζα ελεκεξώλεη, κε ηα αλάινγα ζρόιηα θαη ζύκθσλα κε 
ην Παξάξηεκα Οδεγηώλ, ηελ θαηάζηαζε SPS001-D-EL (Φάθεινο «Καηαζηάζεηο Simple Pay 
spot») θαζώο θαη ηελ θαηάζηαζε K019-D-EL, ηνπ ζπζηήκαηνο έθδνζεο θαηαζηάζεσλ On 
Demand (CMOD). 

    ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ πξνο ην Καηάζηεκα γηα επηζηξνθή 
ηνπ πνζνύ ηεο ζπλαιιαγήο (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο).  

    έθδνζε από ην Καηάζηεκα ρξεσζηηθνύ ινγηζηηθνύ δειηίνπ πξνο ηε Γηεύζπλζε Λεηηνπξγηώλ 
& Γηαρείξηζεο Έξγσλ (038) – Υπνδηεύζπλζε Σπκθσλίαο Λνγαξηαζκώλ, πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεσζεί ν ελδηάκεζνο ινγαξηαζκόο επηζηξνθώλ ηνπ Simple Pay spot.  
Τν ινγηζηηθό δειηίν καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ πειάηε θαη ην απόθνκκα ηεο ζπλαιιαγήο 
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε αιιεινγξαθία ζηε Γηεύζπλζε Λεηηνπξγηώλ & Γηαρείξηζεο 
Έξγσλ (038) – Υπνδηεύζπλζε Σπκθσλίαο Λνγαξηαζκώλ. 

    απόδνζε ηνπ πνζνύ ηεο ζπλαιιαγήο ζην ζπλαιιαζζόκελν ζε κεηξεηά ή πίζησζε ζε 
ινγαξηαζκό ηεο ΔΤΔ. 

  
 Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε εηζπξαρζείζα πξνκήζεηα ηεο ζπλαιιαγήο δελ επηζηξέθεηαη ζην 

ζπλαιιαζζόκελν σο ην ειάρηζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Σεκείνπ Πώιεζεο. 

  
 Οι αναλςηικέρ οδηγίερ απόδοζηρ σπημάηυν ζηοςρ ζςναλλαζζόμενοςρ, από 

επιζηποθέρ/αποππίτειρ ζςναλλαγών πεπιγπάθονηαι ζηο παπάπηημα ηηρ παπούζαρ. 

  
 5. Τποζηήπιξη Θαηαζηημάηυν/Πελαηών ζσεηικά με ηιρ διαδικαζίερ ηηρ ςπηπεζίαρ 

i-bank Simple Pay spot 
  

 Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ή ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο (ζύλδεζε 
ηακεηαθνύ ζπζηήκαηνο κε ινγαξηαζκό, δηαδηθαζία επηζηξνθήο ρξεκάησλ) ηα Καηαζηήκαηα 
κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Help Desk Γηαδηθαζηώλ & Δθαξκνγώλ θαιώληαο ην ηει. 210-
9477777 (δηεπ. 77777, επηινγή 2) ή κε απνζηνιή e-mail ζην hdprocess@nbg.gr (Y.E. 
16/26.1.2011).   

  
 Δπηπξόζζεηα νη πειάηεο νη νπνίνη επηζπκνύλ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη 

ζηελ Υπεξεζία Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ ζην 18 18 18. 

  
 Τν ππνζηεξηθηηθό πιηθό ηεο παξνύζαο (Παξάξηεκα Οδεγηώλ ζύλδεζεο ινγαξηαζκνύ κε ην ηακεηαθό 

ζύζηεκα θαη δηαδηθαζηώλ επηζηξνθήο ρξεκάησλ από ζπλαιιαγέο DCT, όια ηα απαξαίηεηα 
ππνδείγκαηα, ην ζρέδην ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Σεκείνπ Ληαληθήο Πώιεζεο θαη RBS), θαζώο 
θαη  ν πίλαθαο εμππεξεηνύκελσλ ζπλαιιαγώλ ηεο ππεξεζίαο, είλαη δηαζέζηκα ζηε βηβιηνζήθε ησλ 
Μνλάδσλ ζηνλ θαηάινγν «Q:\ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΖ\ΔΓKYΘΙΗΟΗ\Β_14_2015».  

  

  

  ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. 

   

   

   

   

   

  Α. Ανδποςλιδάκηρ Θ. πςπόποςλορ 

 


