
Αποδοχή Οδηγιών μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Συμφωνία Αποζημίωσης (Νομικά Πρόσωπα)  

 

Προς: Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

Κατάστημα: …………………………….…………………                                                                              Ημερομηνία: ……………….………………… 

 

Εγώ/Εμείς ο/η/οι ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου ……………………………………….………………………………………………………………….…….., 

με την παρούσα και μέχρι νέας οδηγίας από εμένα/εμάς, σάς εξουσιοδοτώ/ούμε όπως αποδέχεστε γραπτές 

υπογεγραμμένες οδηγίες που αποστέλλονται από καιρού εις καιρόν σαρωμένες μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από την/τις πιο κάτω ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/σεις από εμένα/εμάς ή τον εξουσιοδοτημένο/ους 

αντιπρόσωπο/ους μας, βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ημερομηνίας ..…../……./………... (αντίγραφο 

της οποίας επισυνάπτεται) και χρεώνετε το/τους λογαριασμό/λογαριασμούς μου/μας με οποιοδήποτε ποσό 

πλέον έξοδα και/ή χρεώσεις, τα οποία δυνατόν να επιβάλει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης για την 

εκτέλεση τέτοιων οδηγιών.   

 

Οι οδηγίες μου/μας ή του εξουσιοδοτημένου/ων αντιπροσώπου/ων μου/μας, δύναται να αφορούν 

οποιοδήποτε/οποιαδήποτε θέμα/τα σχετικό/ά με οποιοδήποτε/οποιουσδήποτε λογαριασμό/ούς μου/μας, είτε 

αυτός/οι υφίσταται/νται, είτε θα ανοιχθεί/ούν στο μέλλον. Εγώ/εμείς αποδέχομαι/όμαστε τους κατωτέρω 

όρους. 

 

Εξουσιοδοτημένο/α πρόσωπο/α με το οποίο/α θα μπορεί να επικοινωνήσει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης για επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των οδηγιών: 

 

Όνομα/τα και Επίθετο/α ……………………………………………………………………………………………………..………………………………... 

 

Θέση/εις (για αντιπροσώπους νομικού προσώπου) ……………………………………………………………………………………………... 

 

Αριθμός κινητού τηλεφώνου ……………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

Εξουσιοδοτημένη/ες ηλεκτρονική/ες διεύθυνση/εις από την/τις οποία/ οποίες θα αποστέλλονται οδηγίες: 

 

1η …………………………………………………………………………..………………….. 

 

2η …………………………………………………………………………….………………… 

 

3η……………………………………………………………………….………………………. 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγη στην οποία θα αποστέλλονται οι οδηγίες: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Νοείται ότι κάθε οδηγία θα αποστέλλεται από εμένα/εμάς/τα εξουσιοδοτημένα άτομα που καθορίζονται στην 

απόφαση της εταιρείας ημερομηνίας ….…../…….../……………. (η οποία επισυνάπτεται). 

  



 

ΟΡΟΙ 

 

1. Οι οδηγίες που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να σχετίζονται, χωρίς όμως να 

περιορίζονται, με τα εξής:  

 

(α) Πληρωμές 

(Β) Μεταφορά Χρημάτων 

(γ) Παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών 

(δ) Καταστάσεις λογαριασμών 

 

 

2. Συμφωνώ/ούμε και αποδέχομαι/αποδεχόμαστε ότι το μέγιστο ποσό δυνατότητας μεταφοράς χρημάτων από 

τον/τους λογαριασμό/ούς μου/μας είναι: €5.000 (Ευρώ Πέντε χιλιάδες μόνο) 

 

3. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης εξουσιοδοτείται να ενεργεί βάσει τέτοιων οδηγιών. Ο Οργανισμός 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των οδηγιών δια 

τηλεφώνου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει κατάλληλο, πριν προχωρήσει στην εκτέλεσή τους. Εάν ο 

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, κατά την απόλυτη κρίση του, κρίνει πρέπον να λάβει τηλεφωνική 

επιβεβαίωση οποιωνδήποτε οδηγιών, θα επικοινωνήσει σε οποιοδήποτε από τα τηλέφωνα που αναγράφονται 

πιο πάνω. Οποιαδήποτε αλλαγή στο/στα εξουσιοδοτημένο/εξουσιοδοτημένα πρόσωπο/πρόσωπα με το/τα 

οποίο/οποία θα μπορεί να επικοινωνήσει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ή στον/στους 

αριθμό/αριθμούς τηλεφώνου/τηλεφώνων αυτού/αυτών του/των  εξουσιοδοτημένου/εξουσιοδοτημένων 

προσώπου/προσώπων, θα πρέπει αμέσως να κοινοποιείται γραπτώς από εμένα/εμάς στον Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης.   

 

4. Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης οποιαδήποτε οδηγία δεν είναι 

ευανάγνωστη ή παρουσιάζεται αντιφατική ή ασαφής, εξουσιοδοτώ/εξουσιοδοτούμε τον Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης να μην εκτελέσει την συγκεκριμένη οδηγία.  

 

5. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και κατά την κρίση του, να αρνηθεί 

να εκτελέσεις τις οδηγίες μου/μας / του/των εξουσιοδοτημένου/εξουσιοδοτημένων 

αντιπρόσωπου/αντιπροσώπων μου/μας ή μέρος τους, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε 

ζημία και/ή έξοδα τα οποία τυχόν να προκύψουν από την άρνηση αυτή. Χωρίς περιορισμό των όσων αναφέρονται 

πιο πάνω, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει οδηγίες οι οποίες δεν έχουν 

επιβεβαιωθεί μέσω τηλεφώνου ή άλλως πώς, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης. 

 

6. Σε αντάλλαγμα της αποδοχής σας να ενεργείτε βάση των οδηγιών μου/μας /του/των 

εξουσιοδοτημένου/εξουσιοδοτημένων αντιπρόσωπου/αντιπροσώπων μου/μας που δόθηκαν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατανοώ/ούμε και αναγνωρίζω/ουμε ότι υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι που 

εμπλέκονται στην αποστολή οδηγιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς και με το παρόν 

επιβεβαιώνω/ουμε ότι όλοι οι κίνδυνοι με/μάς βαραίνουν πλήρως και εγώ/εμείς με την παρούσα 

αναλαμβάνω/ουμε κάθε ευθύνη και αναλαμβάνω/ουμε να σας αποκαταστήσω/ουμε αναφορικά με 

οποιαδήποτε σχετική απώλεια, κόστος, χρέος και να σας αποζημιώσω/ουμε αναφορικά με οποιαδήποτε 

απαίτηση για ζημιά ή κόστος που τυχόν έχετε επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε τρόπο, λόγω της εκτέλεσης 

οποιασδήποτε οδηγίας που έχετε παραλάβει από εμένα/εμάς/τον/τους εξουσιοδοτημένο/εξουσιοδοτημένους 

αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου/μας, όπως προνοείται στην διαδικασία της παρούσας Επιστολής 

Αποζημίωσης.. 

Επιπρόσθετα εγώ/εμείς με την παρούσα αναλαμβάνω/ουμε να αποζημιώσω/ουμε και να αποκαταστήσω/ουμε 

τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης από οποιανδήποτε απαίτηση, νομική αγωγή, ζημιά, απώλεια, 

επιβάρυνση ή κόστος που τυχόν θα επιβαρυνθεί τρίτο πρόσωπο λόγω των ενεργειών σας που έχουν διεξαχθεί 



βάσει των οδηγιών μου/μας / του/των εξουσιοδοτημένου/εξουσιοδοτημένων αντιπρόσωπου/αντιπροσώπων 

μου/μας  που δόθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εγώ/εμείς παραιτούμαι/αστε από οποιαδήποτε δικαιώματα μου/μας για αμφισβήτηση οποιωνδήποτε ενεργειών 

σας με βάση τις οδηγίες και οποιαδήποτε δικαιώματα μου/μας για απαίτηση αποζημίωσης για οποιαδήποτε 

απώλεια και/ή ζημιά και/ή κόστος που μπορεί να επωμιστώ/ούμε και/ή προκύψει ως αποτέλεσμα των ενεργειών 

σας με βάση τις οδηγίες μου/μας / του/των εξουσιοδοτημένου/εξουσιοδοτημένων 

αντιπρόσωπου/αντιπροσώπων μου/μας που δόθηκαν  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

7. Περαιτέρω και συμπληρωματικά αποδέχομαι/στε και αναλαμβάνω/ουμε τις επιπτώσεις του κίνδυνου ο οποίος 

δυνατό να προέρχεται από μηχανική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων λαθών στη μετάδοση, παραλείψεων και 

αλλοιώσεων. 

 

8. Συμφωνώ/ούμε ότι οι κίνδυνοι από παρερμηνείες και/ή λάθη και ο κίνδυνος οδηγίες να δίνονται από μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα είναι αποκλειστικά δικός μου/μας και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης δε θα 

είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία  και/ή έξοδα τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα τέτοιων 

παρερμηνειών και/ή λαθών και/ή μη εξουσιοδοτημένων οδηγιών. Αναλαμβάνω/ουμε να αποζημιώσω/ουμε τον 

Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για οποιαδήποτε ενέργεια και/ή μέτρα και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή 

απαιτήσεις και/ή ζημίες και/ή απώλειες που τυχόν να υποστεί σαν αποτέλεσμα της εκτέλεσης τέτοιων οδηγιών.  

  

9. Ο/Οι πιο πάνω αναφερόμενος/οι εξουσιοδοτημένος/οι υπογράφων/οντες, αντιπρόσωπος/οι μου/μας, 

έχει/έχουν το δικαίωμα να δίδει/δίδουν οδηγίες στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης εκ μέρους μου/μας 

σε σχέση με ένα ή όλους τους λογαριασμούς μου/μας ή τους λογαριασμούς μου/μας που μπορεί να ανοιχθούν 

στο/α όνομα μου/μας στο μέλλον. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει το δικαίωμα να ζητά 

οποιεσδήποτε πληροφορίες από τον/τους εν λόγω εξουσιοδοτημένο/εξουσιοδοτημένους υπογράφοντα/ες, 

αντιπρόσωπο/ούς μου/μας για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα και εξουσιοδότηση του/τους, αλλά δεν έχει 

υποχρέωση να το πράττει. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης θα είναι καλυμμένος και δε θα έχει 

οποιαδήποτε υποχρέωση προς εμένα/εμάς (η οποιονδήποτε από εμάς) ή από οποιονδήποτε από τους 

εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες/αντιπροσώπους μου/μας. 

 

10. Αναλαμβάνω να προστατεύσω/ούμε με κωδικούς και να λαμβάνω/ουμε τα αναγκαία μέτρα για φύλαξη τους και 

για να μην γνωστοποιηθούν σε άτομα τα οποία δε σχετίζονται με τη χρήση τους. Αναλαμβάνω/ουμε και 

συμφωνώ/ούμε να καλύψω/ουμε και αποζημιώσω/ουμε τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης έναντι 

οποιωνδήποτε απαιτήσεων και/ή εξόδων και/ή ζημίων και/ή απωλειών που ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης τυχόν υποστεί σαν αποτέλεσμα της μη σωστής προστασίας από εμένα/εμάς των κωδικών. 

 

11. Περαιτέρω συμφωνώ/ουμε ότι μπορεί ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης να χρεώνει τον/τους 

λογαριασμό/ούς μου/μας με οποιαδήποτε ποσά τα οποία τυχόν να πληρώσει σαν αποτέλεσμα των οδηγιών που 

αναγράφονται πιο πάνω, ασχέτως αν ο/οι λογαριασμός/οι μου/μας είναι χρεωστικός/οι ή πιστωτικός/οι. 

 

12. Συμφωνώ/ούμε και δεσμεύομαι/όμαστε ανέκκλητα όπως οι οδηγίες που θα λαμβάνονται μέσω 

προαναφερθείσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης θα θεωρούνται δεόντως εξουσιοδοτημένες και νομικά δεσμευτικές 

για εμένα/εμάς, και εγώ/εμείς θα είμαι/αστε πλήρως υπεύθυνος/οι για αυτές. Επιβεβαιώνω/ουμε με την 

παρούσα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε τη γνησιότητα, την εγκυρότητα 

και την πηγή των οδηγιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ουδεμία ευθύνη θα φέρετε εάν οποιεσδήποτε 

οδηγίες αποδειχθούν μη εξουσιοδοτημένες, ψευδής, εσφαλμένες ή δόλιες. 

 

13. Περαιτέρω συμφωνώ/ούμε ότι δε θα ληφθούν μέτρα εναντίον του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 

λόγο ότι ενήργησε με βάση τις αναφερόμενες οδηγίες λανθασμένα ή επειδή δεν ενήργησε σύμφωνα με όλες ή 

ορισμένες από τις οδηγίες. 

 



14. Τα δικαιώματα  και οι υποχρεώσεις των συναλλασσόμενων μερών θα διέπονται και θα ερμηνεύονται με βάση το 

Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν την αποκλειστική 

δικαιοδοσία. 

 

Υπογράφηκε στις ………../…………/……………… από: 

 
Ονοματεπώνυμο Αριθμός Ταυτότητας Υπογραφή 

   

 

 

Εκ μέρους του/της ………………………………………………………………………………….……………………………………… (νομικό πρόσωπο) 

εκ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. (πλήρης διεύθυνση) 

με αριθμό εγγραφής ……………………………………………………………………………………………………………………. . 

 

Με βάση απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ημερομηνίας …………../…………./………….….., η οποία επισυνάπτεται. 

 

Υπογράφηκε στις ………../…………/……………… από: 

 

Ονοματεπώνυμο Αριθμός Ταυτότητας Υπογραφή 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Για Επίσημη Χρήση 

Επιβεβαίωση 

Υπογραφών: 

Ονοματεπώνυμο:  …………………………………….…………………………………… ΤΑ/Τ: ………………...………………… 

Υπογραφή: …………………………………………………………….………………..……. Ημερομηνία: ………………………. 

 


