
 
 

 

 

Ανακοίνωση 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα θέματα: 

1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ KAI ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Τράπεζα έχει προβεί σε αναθεώρηση: 

i. των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων (εφεξής οι «Όροι»), 

ii. των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης Πιστωτικών Καρτών (εφεξής οι «Όροι Κάρτας») σε σχέση με τις πιστωτικές 

κάρτες Visa, Mastercard και Aegean Visa, και 

iii. του Τιμολογίου Προμηθειών της Τράπεζας (εφεξής το «Τιμολόγιο») 

Τα πλήρη κείμενα των Όρων, των Όρων Καρτών και του Τιμολογίου τα οποία παρακαλούμε όπως μελετήσετε, είναι 
διαθέσιμα μέσω των Καταστημάτων/ Μονάδων της Τράπεζας, καθώς επίσης και μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας 
(https://www.alphabank.com.cy). Εάν το επιθυμείτε και αφού ενημερώσετε το Κατάστημα/ Μονάδα εξυπηρέτησής σας, 
μπορούμε επίσης να σας τα αποστείλουμε ταχυδρομικώς.  

Οι αναθεωρημένοι Όροι, Όροι Καρτών και Τιμολόγιο θα τεθούν σε ισχύ από την 2α Μαΐου 2023. Σε περίπτωση που δεν 
συμφωνείτε με το αναθεωρημένο κείμενο των Όρων ή/και των Όρων Καρτών ή/και τις αναθεωρημένες χρεώσεις του 
Τιμολογίου, έχετε το δικαίωμα τερματισμού της συνεργασίας σας με την Τράπεζα χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, 
νοουμένου ότι η Τράπεζα λάβει από εσάς ενυπόγραφη δήλωση τερματισμού πριν την 2α Μαΐου 2023. Σε περίπτωση 
που δεν γνωστοποιήσετε στην Τράπεζα τη μη αποδοχή σας, πριν την πιο πάνω ημερομηνία, θα θεωρούμε ότι έχετε 
αποδεχθεί τους Όρους, τους Όρους Καρτών και το αναθεωρημένο Τιμολόγιο. 

2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία τυγχάνει αναθεώρησης κατά καιρούς, 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.alphabank.com.cy) και στα Καταστήματα/ Μονάδες. Εάν το 
επιθυμείτε και αφού  ενημερώσετε το Κατάστημα/ Μονάδα εξυπηρέτησής σας, μπορούμε επίσης να σας την 
αποστείλουμε ταχυδρομικώς. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων και εισηγούμαστε όπως 
τύχει μελέτης από μέρους σας. 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
 

Το Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων (δυνάμει του Κανονισμού 20(2) των περί Συστήματος 
Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2016 έως 2020) είναι 
διαθέσιμo στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.alphabank.com.cy) και στα Καταστήματα/ Μονάδες. Εάν το 
επιθυμείτε και αφού ενημερώσετε το Κατάστημα/ Μονάδα εξυπηρέτησής σας, μπορούμε επίσης να σας τo  αποστείλουμε 
ταχυδρομικώς. 
 

Για τυχόν διευκρινίσεις αναφορικά με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κατάστημα ή 
τη Μονάδα, από τα οποία εξυπηρετείστε. 

 
 

 
 

 
           

   Λευκωσία, 1 Μαρτίου 2023 
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