
 

 
 

RBS/15-101            Σελίδα 1/3 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ “i-bank POS” 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΑΦΜ: ΔΟΥ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΝΟΜΟΣ: ΠΟΛΗ: T.K.: 

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: 

E-MAIL: ΣΤΑΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

ΥΠΑΡΞΗ ADSL ΣΥΝΔΕΣΗΣ: ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ: ΝΑΙ  ΟΧΙ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ “i-bank Simple Pay Spot” ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

Τραπεζικά Τερματικά Καρτών (i-bank POS) 

 

Τύπος Τερματικού 
Λιανική Τιμή 

Μηνιαίο Κόστος Συντήρησης  

(μετά τη διετία) 

χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 

     iCT 220 216,00€ 267,84€ 2,00€ 2,48€ 

     iCT 250 241,00€ 298,84€ 2,00€ 2,48€ 

     iWL 220 wifi 388,00€ 481,12€ 2,00€ 2,48€ 

     iWL 220 GPRS 405,00€ 502,20€ 4,00€ 4,96€ 

     iWL 250 3G 538,00€ 667,12€ 4,00€ 4,96€ 

     iCMP 229,00€ 283,96€ 5,00€ 6,20€ 

Στα τραπεζικά τερματικά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συντήρησης για τα 2 πρώτα έτη, περίοδος που είναι και η ελάχιστη 

υποχρεωτική. (Για τα τερματικά GPRS και 3G, στη συντήρηση περιλαμβάνεται και το κόστος της χρήσης internet). Το κόστος 

συντήρησης μετά την 2ετία καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, απευθείας στην Mellon Technologies. 
 

Ταμειακά Συστήματα RBS 

Τύπος Τερματικού Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ Λιανική τιμή με ΦΠΑ 

     RBS MERCATO NET 330 € 409 € 

     RBS MERCATO NET outdoor 365 € 452 € 

     RBS ELIO Web 370 € 459 € 

     RBS EDO Web 445 € 552 € 

     RBS EPIA mCR 305 € 378 € 

     RBS EPIA mCR outdoor 340 € 422 € 

     RBS EPIA mCR plus 430 € 533 € 

 

O Αιτών Ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης RBS 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

Η RBS πιστοποιεί την ολοκλήρωση  

των απαιτούμενων διαδικασιών 
Υπογραφή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου RBS 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Οικονομικός Διακανονισμός 

Για την ομαλή διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, ο οικονομικός διακανονισμός της αγοράς του εξοπλισμού, θα γίνεται 

με καταβολή από τον έμπορο του συνόλου της αξίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον Τραπεζικό Λογαριασμό της 

RBS. Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης του συνόλου της αξίας, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σε 12 μηνιαίες 

δόσεις1 με την χρήση πιστωτικής κάρτας (Visa ή Mastercard). 

Προσοχή  

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των προϊόντων αυτών και των σύνθετων διαδικασιών που ακολουθούνται από την RBS και την 

Τράπεζα σε κάθε στάδιο της όλης διαδικασίας, ισχύουν τα κάτωθι: 

1. Η διαδικασία αιτήματος προς την Εθνική Τράπεζα έπεται του οικονομικού διακανονισμού 

2. Μετά την εξόφληση της αξίας του εξοπλισμού, δεν είναι δυνατή η επιστροφή του ή ικανοποίηση οποιασδήποτε 

αξίωσης επιστροφής χρημάτων. 

3. Επιστροφή του συνόλου του καταβληθέντος ποσού γίνεται μόνο, στην πολύ ακραία περίπτωση, της μη αποδοχής 

του αιτήματος από την Τράπεζα. 

Απαιτούμενη Διαδικασία 

1. Το ανωτέρω αίτημα προμήθειας i-bank POS, πλήρως συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο, αποστέλλεται με 

FAX στην RBS στον αριθμό 210-5690269 ή με e-mail στο i-plus@rbs.gr. 

2. Εντός μιας εργάσιμης ημέρας, ο Έμπορος ενημερώνεται από την RBS ή τον Συνεργάτη για την αποδοχή του αιτήματός 

του, οπότε και προβαίνει στην εξόφληση της αξίας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τον ως άνω αναφερόμενο οικονομικό 

διακανονισμό. 

3. Στη συνέχεια η RBS αποστέλλει προς τον Έμπορο υπογεγραμμένο αντίγραφο του παρόντος, το οποίο και επέχει θέση 

εξοφλητικής απόδειξης. Με το υπογεγραμμένο αυτό αντίγραφο, ο Έμπορος προσέρχεται στο κατάστημα της ΕΤΕ της 

επιλογής του και υποβάλει αίτημα υπογραφής σύμβασης “Acquiring Business” (απαιτείται ταυτόχρονα το άνοιγμα 

λογαριασμού όψεως εφόσον δεν υφίσταται ήδη). 

4. Η διαδικασία έγκρισης του ως άνω αιτήματος απαιτεί χρονικό διάστημα τριών (3) ή το αργότερο έξι (6) εργάσιμων 

ημερών, χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την νομική μορφή της επιχείρησης και την ύπαρξη ή μη λογαριασμού 

όψεως (απαιτείται από την ΕΤΕ η προσκόμιση των απαιτούμενων, για κάθε περίπτωση, νομιμοποιητικών εγγράφων). 

5. Μετά την έγκριση του αιτήματος από την Εθνική Τράπεζα, ο Έμπορος προσέρχεται στο κατάστημα της ΕΤΕ και 

υπογράφει την σύμβαση “Acquiring Business”. 

6. Ταυτόχρονα ενημερώνεται για τη έγκριση του αιτήματος και η RBS και ακολουθείται άμεσα η διαδικασία 

προσωποποίησης των στοιχείων του τερματικού καρτών, όπου με το πέρας της (3-4 εργάσιμες ημέρες), αποστέλλεται 

στον Έμπορο το σύνολο του εξοπλισμού, συνοδευόμενος με εξοφλητικό τιμολόγιο πώλησης. 

7. Άμεσα, με την αποστολή του εξοπλισμού, ενημερώνεται ο αρμόδιος συνεργάτης, προκειμένου σε συνεννόηση με τον 

Έμπορο, να προβεί στην εγκατάστασή του εξοπλισμού και στην υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων μεταξύ 

Εμπόρου και RBS, καθώς και του συνημμένου «Πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής εξοπλισμού». 

8. Μετά το πέρας της αμέσως προηγούμενης διαδικασίας και εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας, ενεργοποιείται το 

Τραπεζικό Τερματικό και ο Έμπορος μπορεί να προβαίνει απρόσκοπτα στην αποδοχή πληρωμών μέσω των συμβατών 

τραπεζικών καρτών. 

1 Εφόσον υπάρχει επαρκές όριο και δεν καθυστερεί η καταβολή των δόσεων 

 

Των πιο πάνω όρων και διαδικασιών έλαβα γνώση και τις αποδέχομαι 

O Αιτών Ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης RBS 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

Η RBS πιστοποιεί την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 

διαδικασιών 
Υπογραφή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου RBS 

Τραπεζικός Λογαριασμός RBS στην ΕΤΕ: 660 4700 71 67, ΙΒΑΝ: GR 280110 6600 0000 660 4700 7167 

Το παρόν υπογράφεται σε 3 αντίτυπα, ένα αποστέλλεται στην RBS, ένα παραμένει στο συνεργάτη και ένα στον αιτούντα 

Έμπορο. 

  

mailto:i-plus@rbs.gr
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
Πιστοποιείται ότι παραδόθηκε, εγκαταστάθηκε και παραλήφθηκε σε πλήρη και άρτια λειτουργία το 

σύστημα “i-bank POS” και ιδιαίτερα το μοντέλο _____________________________. 

Ο κάτωθι υπογράφων Έμπορος, πέραν τούτου, καμιά άλλη αξίωση δεν έχει, παρά μόνο εκείνη που 

απορρέει από την υποχρέωση της RBS να προσφέρει προς αυτόν, μέσω του κάτωθι υπογράφοντα 

Συνεργάτη της, υπογραφή που δεσμεύει και την ίδια, τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες συντήρησης, 

βάσει σχετικής σύμβασης, για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών, του διαστήματος αυτού 

υπολογιζόμενου από σήμερα. 

 

Το παρόν εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, ένα αποστέλλεται στην RBS και από ένα παραμένουν στο 

υπεύθυνο συνεργάτη και στον πελάτη. 

 

Ημερομηνία: _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

 
O Έμπορος  Ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης RBS 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

 

 

 


