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Όροι συναλλαγής μεταφοράς σε άλλης τράπεζα εξωτερικού, μέσω Alpha Web 
Banking & Alphaphone Banking 

 

1. Έλαβα γνώση της προσυμβατικής ενημέρωσης που παρέχει η ALPHA BANK στους 
συναλλασσόμενους με αυτή σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς που 
τηρούνται σε άλλες τράπεζες στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων www.alpha.gr  και κατανόησα τους 
αναλυτικούς όρους της συναλλαγής. Μεταξύ άλλων έλαβα γνώση των όρων που αφορούν 
στις προθεσμίες εκτελέσεως της επικείμενης μεταφοράς, στο ποσό των σχετικών χρεώσεων, 
στην ημερομηνία αξίας (valeur), στη συναλλαγματική ισοτιμία και στη νομική μου θέση και τα 
δικαιώματά μου που απορρέουν από τη σχετική συναλλαγή.  

2. Έλαβα επίσης γνώση του περιεχομένου των κάτωθι νομικών κειμένων και κατανόησα το 
περιεχόμενό τους και τις εντεύθεν υποχρεώσεις και δικαιώματά μου:  

- ν.3691/2008 για την "πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις",   
- ν.2238/1994, ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος, όπως ισχύει. 
 

3. Μεταξύ άλλων έλαβα γνώση και των εξής όρων:  

- Χρησιμοποιώντας έξοδα SHA για το έμβασμα, το ποσό θα πιστωθεί μειωμένο στον 
παραλήπτη κατά το ποσό των εκάστοτε εξόδων που χρεώνει η παραλήπτρια τράπεζα, τα 
οποία εξαρτώνται από την τιμολογιακή πολιτική της, 

- Η ισοτιμία που τυχόν εφαρμοσθεί θα είναι η ισχύουσα την ώρα καταχώρισης/έγκρισης 
της μεταφοράς.  

- Η Τράπεζα εγγυάται την έγκαιρη αποστολή της εντολής μεταφοράς στην παραλήπτρια 
τράπεζα και δε φέρει καμία ευθύνη για το πότε θα πιστώσει η παραλήπτρια τράπεζα τα 
χρήματα στον λογαριασμό του δικαιούχου. 

 

4. Μετά ταύτα δηλώνω υπεύθυνα στην Τράπεζα, εν γνώσει των οριζόμενων στο ν.1599/1986 
για την υπεύθυνη δήλωση, ότι: 

- Το ποσό της υπό εκτέλεσης μεταφοράς είναι καθ’ όλα νόμιμο, δεν συνδέεται με 
οιονδήποτε τρόπο με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ούτε 
αφορά σε εμπορική συναλλαγή,    

- Δεν υπέχω οιαδήποτε υποχρέωση, φορολογική ή άλλη, προς το Ελληνικό Δημόσιο σε 
σχέση με το μεταφορόμενο χρηματικό ποσό, το οποίο δεν υπάγεται σε κάποια από τις 
περιπτώσεις, για τις οποίες, με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς, υφίσταται 
υποχρέωση προσκομίσεως αποδεικτικού καταβολής αναλογούντος φόρου (άρθρο 13 
ν.2238/1994, όπως ισχύει),   
 
- Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου προς την Τράπεζα και την ανέκκλητη εντολή για την 
αναγραφή και διαβίβαση όλων των αναγκαίων για την εκτέλεση της επικείμενης 
μεταφοράς στοιχείων μου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που προσδιορίζουν την 
ταυτότητά μου, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού μου, στον οποίο χρεώνεται το 
ποσό της σχετικής μεταφοράς,    

- Φέρω αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή καταχώριση των στοιχείων του 
λογαριασμού προς τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, θα επωμισθώ δε 
αποκλειστικά τυχόν συνέπειες λανθασμένης καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένου και του 
σχετικού κόστους και των εξόδων.    

- Παρέχω στην Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, μη δυνάμενη να 
ανακληθεί ούτε για σπουδαίο λόγο, να χρεώσει τον ως άνω λογαριασμό μου ή τυχόν άλλο 
λογαριασμό που τηρώ στην Τράπεζα με τυχόν απαιτούμενα έξοδα διερεύνησης και σε 
περίπτωση που δεν εκτελεσθεί το έμβασμα από την παραλήπτρια τράπεζα και 
επιστραφεί για οποιοδήποτε λόγο στην Τράπεζα, το σχετικό ποσό να πιστωθεί στον ως 
άνω λογαριασμό μου (στον οποίο χρεώθηκε αρχικά το ποσό του εμβάσματος), με βάση 
την ισχύουσα ισοτιμία την ημέρα της επιστροφής, μειωμένο κατά το ποσό του 
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διαχειριστικού κόστους της εντολής και τυχόν εξόδων στα οποία υποβάλλεται η Τράπεζα 
και η παραλήπτρια τράπεζα λόγω της επιστροφής. 

- Αποδέχομαι και αναλαμβάνω πλήρως και αποκλειστικά κάθε ευθύνη μη εκτελέσεως της 
μεταφοράς, σε περίπτωση που ο ως άνω χρεούμενος λογαριασμός μου δεν έχει επαρκές 
υπόλοιπο την ώρα εκτέλεσης της μεταφόράς. 

- Φέρω αποκλειστικά την ευθύνη τηρήσεως των όρων της παρούσας μεταφοράς, σε 
περίπτωση παραβίασης των οποίων αναλαμβάνω την υποχρέωση να αποζημιώσω 
πλήρως την Τράπεζα για κάθε τυχόν εντεύθεν ζημία της. 

 


