ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
FINGERPRINT/ FACE RECOGNITION Ή PIN ΣΤΟ ALPHA MOBILE BANKING
1. Η Alpha Bank Cyprus Ltd (στο εξής η «Τράπεζα») παρέχει στο Χρήστη του «Alpha Express
Banking» τη δυνατότητα ταχείας προσβάσεως στο δίκτυο «Alpha Mobile Banking» (στο εξής
η «Υπηρεσία») και κατ’ επέκταση στις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες της, μέσω της
συνδυασμένης χρήσεως συγκεκριμένης συσκευής κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας αφής του
Χρήστη (στο εξής ως η «Συσκευή») και του δακτυλικού του αποτυπώματος (στο εξής ως το
«Fingerprint») ή της αναγνώρισης προσώπου (στο εξής ως «Face Recognition») ή του
Μυστικού Κωδικού (στο εξής ως το «PIN»).
2. Για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας απαιτείται προηγουμένως η είσοδος του Χρήστη στο
«Alpha Mobile Banking» με τη συνδυασμένη εφαρμογή των Προσωπικών του Κωδικών,
(Κωδικού Χρήστη και PIN) και την ενεργοποίηση της Συσκευής, μέσω της οποίας θα εισάγει
το Fingerprint/ Face Recognition ή το PIN αυτού. Ειδικώς για την περίπτωση που είναι
επιθυμητή από το Χρήστη η εισαγωγή Fingerprint/ Face Recognition, η Συσκευή πρέπει να
διαθέτει ειδική τεχνολογία σαρώσεως και αναγνωρίσεως δακτυλικού αποτυπώματος/
προσώπου (touch id/ fingerprint/ face recognition scanner).
3. Ο Χρήστης, κατά το χρονικό διάστημα χρήσεως του ενεργοποιημένου εκ μέρους του
Fingerprint/ Face Recognition, εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στο «Alpha Mobile
Banking» μέσω άλλης, αντίστοιχων ως άνω χαρακτηριστικών, Συσκευής, οφείλει να προβεί
προηγουμένως σε ενεργοποίηση της νέας συσκευής κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
4. Ο Χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι, η συνδυασμένη εκ μέρους του χρήση της
Συσκευής με το Fingerprint/ Face Recognition ή της Συσκευής με το PIN:
i) τον εξατομικεύει και προσδιορίζει την ταυτότητά του,
ii) επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που θα επέφερε η ιδιόχειρη υπογραφή του και
iii) αποδεικνύει ότι κάθε ενεργοποιούμενη από τον ίδιο εντολή προς την Τράπεζα και
εκτελούμενη από την τελευταία, προέρχεται από αυτόν και θεωρείται εγκεκριμένη εκ μέρους
του, επιτρεπομένης ανταποδείξεως.
5. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απενεργοποίηση οποιασδήποτε
ενεργοποιημένης Συσκευής μέσω του «Alpha Express Banking», οπότε η πρόσβασή του στο
«Alpha Mobile Banking» θα απαιτεί εκ νέου την ενεργοποίηση της Συσκευής και προαιρετικά
την εκ νέου ενεργοποίηση του Fingerprint/ Face Recognition.
6. Για λόγους ασφαλείας, πέραν της δυνατότητας αλλαγής του PIN από το Χρήστη
οποτεδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του, η Τράπεζα, μέσω της Υπηρεσίας, παρέχει σε
αυτόν τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των προτεινόμενων σε αυτή χρονικών διαστημάτων,
κατά τη λήξη του οποίου θα ζητείται η επανενεργοποίηση της Υπηρεσίας διά της
καταχώρησης των Προσωπικών του Κωδικών (Κωδικού Χρήστη και PIN). Σε περίπτωση που
ο Χρήστης δεν προβεί, για οποιοδήποτε λόγο, στην ως άνω επανενεργοποίηση, η Τράπεζα
θα αναστέλλει αυτομάτως το δικαίωμα προσβάσεως του Χρήστη στο «Alpha Mobile
Banking».
7. Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση της διατηρήσεως της Συσκευής στην κατοχή του
Χρήστη, καθώς και της μη διαρροής του PΙΝ, και της μή πρόσβασης στη Συσκευή με
δαχτυλικό αποτύπωμα/ πρόσωπο τρίτου προσώπου, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του
Χρήστη, ο οποίος και οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας, καθ’ όλο το
χρόνο της εκ μέρους του ενεργοποιήσεως και χρήσεως της Υπηρεσίας, κατά τα ανωτέρω
οριζόμενα. Σε περίπτωση κατά την οποία η Συσκευή αποτελέσει αντικείμενο κλοπής ή
απώλειας, ο Χρήστης υποχρεούται να προβεί σε απενεργοποίηση της Συσκευής μέσω του
«Alpha Express Banking».
8. Η κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ενεργοποίηση της Υπηρεσίας από το Χρήστη συνιστά
αυτομάτως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων εκ μέρους του. Με την
κατά τα ως άνω αποδοχή των παρόντων όρων από το Χρήστη, το περιεχόμενο αυτών
καθίσταται διαθέσιμο προς αποθήκευση/εκτύπωση/ανάκτηση εκ μέρους του, μέσω του
«Alpha Express Banking».

