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Α. Διαχείριση λογαριασμού

Κόστος ανοίγματος Δωρεάν

Κόστος συντήρησης Δωρεάν

Δημιουργία δικαιούχου για πληρωμή/μεταφορά Δωρεάν

Δυνατότητα υπερανάληψης Δεν είναι διαθέσιμο

Ηλεκτρονικές καταστάσεις λογαριασμού Δωρεάν

Κόστος κλεισίματος λογαριασμού Δωρεάν

Επιχειρηματικός λογαριασμός 
iBanFirst
Τα κόστη που εμφανίζονται παρακάτω, στα τμήματα A έως F, ισχύουν για όλους τους 
πελάτες που έχουν iBanFirst Business λογαριασμό. Για να μπορούν να ανοίξουν ένα 
λογαριασμό, οι εταιρείες πρέπει να κάνουν ετήσιο όγκο συναλλαγών, ίσο ή μεγαλύτερο 
των 100 χιλιάδων ευρώ.

Εάν δεν επιτευχθούν οι ελάχιστες συναλλαγές, εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης: 
θα χρεώνουμε €50/έτος (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) ως έξοδα συντήρησης.
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Με βάση τον όγκο συναλλαγών σας σε συνάλλαγμα-και μετά από ανάλυση από 
έναν από τους ειδικούς μας - θα σας προσφερθεί μια ελκυστική και ανταγωνιστική 
εξατομικευμένη προσφορά χρεώσεων.  

Για να πάρετε δωρεάν προσφορά ανάλυσης και χρεώσεων για την επιχείρησή σας, 
παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://info.ibanfirst.com/gr/contact-us

Online συναλλαγματικές ισοτιμίες σε 
πραγματικό χρόνο πριν από την επιβεβαίωση

Δωρεάν

Χρεώσεις συναλλάγματος
Δωρεάν για ποσά που ξεπερνούν 
το ελάχιστο όριο, σύμφωνα με το 
προσάρτημα Β

Β. Πληρωμές σε συνάλλαγμα και μεταφορές

Γ. Πληρωμές 

Μεταφορά μεταξύ δύο iBanFirst λογαριασμών Δωρεάν

Λήψη χρημάτων από λογαριασμούς τρίτων Δωρεάν

Πιστωτικός λογαριασμός iBanFirst με τραπεζική κάρτα Δεν είναι διαθέσιμο

Πιστωτικός λογαριασμός iBanFirst με επιταγή Δεν είναι διαθέσιμο

Βασικό Συστήμα SDD Άμεσων Χρεώσεων για 
επιχειρήσεις (SDD B2B) (παραλαβή/παράδοση) 
(Δείτε ορισμό στο προσάρτημα Δ)

Δεν είναι διαθέσιμο
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Χρήση πλατφόρμας Δωρεάν

Ορισμός δικαιωμάτων και περιορισμών χρήστη Δωρεάν

Αλλαγή διεύθυνσης Δωρεάν

Πρόσβαση στην αίθουσα συναλλαγών Δωρεάν

Πρόσβαση στο ιστορικό λογαριασμού Δωρεάν

Λεπτομερή αναφορά κινήσεων σε PDF Δωρεάν

Δ. Υποστήριξη πελατών και πλατφόρμα υποστήριξης

Είδος συναλλαγής Εγγύηση *

Ισοτιμία - Spot 0.00%

ΣΜΕ < 7 ημερών 0.00%

ΣΜΕ 7 ημερών ≤ 1 μήνα 3.00%

ΣΜΕ 1 μήνα ≤ 6 μηνών 5.00%

ΣΜΕ 6 μηνών ≤ 1 έτους 10.00%

*  πρέπει να πιστωθεί στον iBanFirst Business λογαριασμό σας 

• 

•

•   

Τα ΣΜΕ εμπεριέχουν κινδυνο και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ληφθούν θέσεις που 
υπερβαίνουν το ποσό που είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε να χάσετε από την αγορά.

Για θέσεις που ξεπερνούν τις επτά ημέρες, ο κίνδυνος αυτός πρέπει να καλύπτεται  
από εγγύηση.

Η εγγύηση είναι ένα ποσοστό του συνολικού ποσού που πρέπει να πληρωθεί. Το ποσό 
εγγύησης θα διαφέρει ανάλογα με τη λήξη της μελλοντικής σας συναλλαγής.

Ε. Απαιτήσεις περιθωρίου για Συμβόλαια Μελλοντικών 
Εκπληρώσεων (ΣΜΕ)
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Διεθνείς μεταφορές Ζώνη Ευρώ

Μεταφορά σε ευρώ (εγγυημένο ποσό) SEPA €0.50

Διεθνείς μεταφορές Ζώνη Ευρώ

Μεταφορά σε οποιοδήποτε νόμισμα 
(SHARE) *

Κόσμος €5

PSD μεταφορά (SHARE) *
PSD ζώνη στο PSD 
Νόμισμα

€5

Μεταφορά σε οποιοδήποτε νόμισμα (OUR) Κόσμος €10

Εσωτερικές μεταβιβάσεις εντός iBanFirst

Μεταφορά οποιωνδήποτε νομισμάτων (εγγυημένο ποσό) Δωρεάν

•

•

Μια πλήρης εξήγηση του SHARE και OUR παρέχεται στα παραρτήματα.

Σημειώστε ότι για τις διεθνείς πληρωμές μπορεί να ισχύουν χρεώσεις ΦΠΑ.

Z. Άλλα

Ειδικές περιπτώσεις

Επιστροφή κεφαλαίων €20

Ακύρωση €20

Τροποποίηση €20

Αίτηση καταχώρησης παραγγελίας εκτός πλατφόρμας €25

Αντίγραφο του μηνύματος τραπεζικής μεταφοράς (Swift) €20

Χρηματοοικονομική ανάλυση των διεθνών χρεώσεων Δωρεάν
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Η iBanFirst είναι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, αδειοδοτημένη από την 
Εθνική Τράπεζα του Βελγίου. 

Εκτός  εάν αλλάξει η νομοθεσία, η iBanFirst διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα 
στιγμή να αλλάξει τα ακόλουθα:

•   Συναλλαγματικές ισοτιμίες που προσφέρουμε
•   Τις χρεώσεις μας.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται στην επόμενη (προθεσμία) ημερομηνία λήξης ή εάν 
δεν υπάρχει, στην επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία μετά την έναρξη ισχύος των 
νέων συντελεστών ή τελών.

Οι αλλαγές ανακοινώνονται στους πελάτες τουλάχιστον ένα μήνα πριν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της πλατφόρμας της iBanFirst. Ο πελάτης 
θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την αλλαγή εάν συνεχίσει να χρησιμοποιεί την 
υπηρεσία, εκτός αν δεν έχει ήδη ανακοινώσει εγγράφως στην iBanFirst την 
άρνηση παροχής της υπηρεσίας εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών μετά 
την αποστολή της ειδοποίησης προς αυτούς.

Οι ισχύοντες όροι μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα μας:
https://gr.ibanfirst.com/general-terms-conditions 

Παρακαλώ σημειώστε: Όλoi oι όροι και οι προϋποθέσεις της iBanFirst θα 
υπόκεινται σε αλλαγές εάν απαιτείται από το νόμο ή/και τον κανονισμό.

Τροποποιήσεις

Σε περίπτωση ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ της γαλλικής έκδοσης του 
παρόντος εγγράφου και οποιασδήποτε άλλης γλωσσικής έκδοσης, επικρατεί η 
έκδοση της γαλλικής γλώσσας.

Γλώσσα
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A. Πληροφορίες για τα διαθέσιμα νομίσματα

B.  Περιορισμοί για συναλλαγές και συναλλαγματικές  
πληρωμών και μεταφορών

https://gr.ibanfirst.com

Παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε αυτούς τους 
περιορισμούς:
https://gr.ibanfirst.com/limits-transactions-and-foreign-exchange-payments-and-
transfers

Παράρτημα
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Γ. Κατάλογος χωρών PSD

Η οδηγία του PSD ισχύει για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) 
+ της Νορβηγίας, την Ισλανδίας και το Λιχτενστάιν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

Αυστρία Ελλάδα Ολλανδία

Βέλγιο Ουγγαρία Νορβηγία

Βουλγαρία Ισλανδία Πολωνία

Κροατία Ιρλανδία Πορτογαλία

Δημοκρατία της 
Τσεχίας Ιταλία Κυπριακή 

Δημοκρατία

Δανία Λετονία Ρουμανία

Εσθονία Λίχτενσταϊν Σλοβακία

Φινλανδία Λιθουανία Σλοβενία

Γαλλία Λουξεμβούργο Σουηδία

Γερμανία Μάλτα Ηνωμένο 
Βασίλειο

Μια μεταφορά PSD απαιτεί τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

•   Οι μεταφορές πρέπει να προέρχονται και πρέπει επίσης να μεταφερθούν σε λογαριασμό 
     που βρίσκεται σε μια από τις χώρες που αναφέρονται παραπάνω.

•   Το νόμισμα στο οποίο θα γίνει η μεταφορά πρέπει να είναι ένα από τα ακόλουθα:
     HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP.
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Μια άμεση χρέωση επιτρέπει στους πιστωτές να λάβουν αμέσως τα ενιαία ή 
επαναλαμβανόμενα τιμολόγια για τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας (π.χ., 
τηλέφωνο, αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, κ. λπ.), και για συνδρομές. Με την προηγούμενη 
συμφωνία των χρεωστών, τα έξοδα/τιμολόγια διευθετούνται αυτόματα χωρίς ο 
χρεώστης να υποχρεούται να κάνει τις πληρωμές.

Η Ευρωπαϊκή άμεση χρέωση βασίζεται στην παρέμβαση τεσσάρων μερών: του 
χρεώστη, του πιστωτή, της Τράπεζας του χρεώστη και της Τράπεζας του πιστωτή.

Υπάρχουν δύο ξεχωριστές μορφές: η Ευρωπαϊκή άμεση χρέωση και η Ευρωπαϊκή έδρα 
B2B, που οδηγούν σε δύο τύπους χρεωστικών:

•        Το Βασικό Σύστημα SEPA Άμεσων Χρεώσεων (SDD Core) χρησιμοποιείται για τη  
     συλλογή μεμονωμένων ή εταιρικών οφειλετών. Η αποδοχή του Βασικού 
     Συστήματος SEPA Άμεσων Χρεώσεων (SDD Core) είναι υποχρεωτική για τις  
     τράπεζες στην περιοχή SEPA

•    Το Σύστημα SEPA Άμεσων Χρεώσεων για επιχειρήσεις (SDD B2B)  χρησιμοποιείται 
     μόνο για επιχειρηματικές απαιτήσεις. Αυτή η μέθοδος χρέωσης δεν μπορεί να 
      αλλάξει και απαιτεί από την εταιρεία του οφειλέτη να ενημερώσει εκ των   
      προτέρων την τράπεζά του.

Δ. Διαφορές μεταξύ Βασικού Συστήματος SEPA Άμεσων 
Χρεώσεων (SDD Core) και Σύστημα SEPA Άμεσων Χρεώσεων 
για επιχειρήσεις (SDD B2B) 
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Τράπεζα δικαιούχου: Επίσης γνωστή ως η αποδέκτρια Τράπεζα, είναι το 
καθιερωμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει το λογαριασμό του δικαιούχου.

Ενδιάμεση Τράπεζα: Αναφέρεται και σαν την ανταποκρίτρια Τράπεζα, είναι η 
Τράπεζα που χρησιμοποιείται στο δίκτυο SWIFT για τη διαβίβαση της πληρωμής 
στην Τράπεζα του δικαιούχου.

Δικαιούχος (BEN): Ο δικαιούχος πληρώνει όλα τα κόστη: αυτά που εφαρμόζει η 
τράπεζά τους, από την Τράπεζα του εντολέα και από την ενδιάμεση τράπεζα (ες).

Κωδικός αναγνωριστικού επιχείρησης (BIC): Το διεθνές πρότυπο για τον 
εντοπισμό των οργανισμών που κάνουν πληρωμές μέσω του δικτύου SWIFT.

Κοινόχρηστα κόστη (SHARE): Ο εντολέας καταβάλλει τα κόστη που χρεώνει 
η τράπεζά του. Τα κόστη που χρεώνει η Τράπεζα του δικαιούχου είναι ευθύνη 
του δικαιούχου. Για διεθνείς μεταφορές (εξαιρουμένων των SEPA και PSD), οι 
αντίστοιχες τράπεζες δικαιούνται τέλη απευθείας στο ποσό που αποστέλλεται.

Ημ/νία εκτέλεσης: Η ημερομηνία κατά την οποία τα κεφάλαια χρεώνονται ή 
πιστώνονται στο λογαριασμό. 

Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN): Διεθνές πρότυπο για 
την Τράπεζα. Αριθμοί λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για τις ευρωπαϊκές 
πληρωμές SEPA και, κατά περίπτωση, για τις διεθνείς πληρωμές.

Εγγυημένο ποσό (OUR): Ο εντολέας καταβάλλει το κόστος που χρεώνουν όλες οι 
τράπεζες στην αλυσίδα πληρωμών.

Cut off: Είναι η προθεσμία (π.χ. 15:00) κατα την οποία μεταφέρετε η ολοκλήρωση 
μιας συναλλαγής σε μια δεδομένη ημερομηνία (π.χ. η ημερομηνία αξίας). Μετά  
από αυτή τη προθεσμία η ημερομηνία αξίας θα μεταφερθεί στην επόμενη  
εργάσιμη ημέρα.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

E. Γλωσσάριο
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Επωφεληθείτε από το δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και  
τις εφαρμογές μας.

Επιπλέον πληροφορίες

Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ κάντε κλικ στους παρακάτω 
συνδέσμους:

Συχνές ερωτήσεις Επικοινωνήστε 
μαζί μας

Blog
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