ΣΥΜΒΑΣΗ
για την
Παροχή ενημέρωσης κινήσεων από τραπεζικό λογαριασμό μέσω SWIFT σε μορφή MT940
Σήμερα, ……....., στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των ακόλουθων συμβαλλόμενων μερών:
αφενός του υποκαταστήματος της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας στην Ελλάδα με την επωνυμία
«ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί
της οδού 26ης Οκτωβρίου 54-56 και Πηγάσου, Α.Φ.Μ. 997997666, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
νομίμως εκπροσωπουμένου, καλουμένου εφεξής στην παρούσα η «ΤΡΑΠΕΖΑ»,
και
αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «………………………..» και τον διακριτικό τίτλο
«………………….», που εδρεύει …………………………….…., Α.Φ.Μ. …………………, νομίμως
εκπροσωπουμένης στην παρούσα από ………………………..…. του ……….……….., κάτοικο
……..…….., κάτοχο του υπ’ αριθ. …………… Α.Δ.Τ., εκδούσα Αρχή ………..….….., καλουμένης
εφεξής στην παρούσα ο «ΠΕΛΑΤΗΣ»,
αμφότερων καλουμένων στο εξής ως τα «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ», συμφωνήθηκε και
συνομολογήθηκε από κοινού να συναφθεί η παρούσα Σύμβαση (καλουμένη εφεξής στην παρούσα η
«ΣΥΜΒΑΣΗ»):
I.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαμβάνει να προετοιμάζει και να παρέχει μέσω μηνυμάτων SWIFT ενημέρωση
κινήσεων από τον/-ους ακόλουθο/-ους τραπεζικό/-ούς λογαριασμό/-ούς του ΠΕΛΑΤΗ που
τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ, ήτοι:
1.1. Λογαριασμός σε ΕΥΡΩ υπ’ αριθ. ……………………………..
1.2. Λογαριασμός σε ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ υπ’ αριθ. ………………………..
2. Οι κινήσεις υπό την παρ. 1 προετοιμάζονται σε μορφή MT940 και παρέχονται ημερησίως, στο
τέλος της εργάσιμης ημέρας.
3. Οι κινήσεις υπό την παρ. 1 θα αποστέλλονται από την ΤΡΑΠΕΖΑ στην ακόλουθη τράπεζα μέσω
SWIFT, ήτοι: Επωνυμία τράπεζας: ………………, SWIFT/BIC: …………………….
3.1
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συναινεί ρητώς στην παροχή των ανωτέρω ενημερώσεων κινήσεων από
την ΤΡΑΠΕΖΑ.
II. ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
4. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ρητώς συνομολογεί να καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα σε ΕΥΡΩ για την παροχή
της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Εργασιών Νομικών Προσώπων και
Ατομικών Επιχειρήσεων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπως ισχύει.
5. Κάθε καταβολή στο πλαίσιο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα πραγματοποιείται μέσω
παρακράτησης του αντίστοιχου ποσού από τον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ
που τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN ………………………………
III. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6. Η ΣΥΜΒΑΣΗ τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της υπογραφής της από τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ και παραμένει σε ισχύ για αόριστη διάρκεια, μέχρις ότου καταγγελθεί από οιοδήποτε ή
από αμφότερα τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
7. Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με το αντικείμενο της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
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V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
8. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ρητώς συνομολογεί ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αμελλητί την
ΤΡΑΠΕΖΑ σε περίπτωση μεταβολής στα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ή του τρόπου
επικοινωνίας με την τράπεζα εξυπηρέτησης του ΠΕΛΑΤΗ. Σε περίπτωση αποτυχίας
ενημέρωσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ κατά τα ανωτέρω, θα τεκμαίρεται ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει εκπληρώσει
προσηκόντως τις απορρέουσες από τη ΣΥΜΒΑΣΗ υποχρεώσεις της.
VI. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9.

Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ θα καταγγέλεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

i) Με έγγραφη αμοιβαία συμφωνία των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ;
ii) Μονομερώς από τον ΠΕΛΑΤΗ, με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση πέντε (5) ημερών, σε
περίπτωση που η ΤΡΑΠΕΖΑ καθυστερεί με υπαιτιότητά της την εκτέλεση για περισσότερες
από δέκα (10) ημέρες;
iii) Μονομερώς από την ΤΡΑΠΕΖΑ, με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση πέντε (5) ημερών
στον ΠΕΛΑΤΗ, σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή η τράπεζα εξυπηρέτησής του δεν
παράσχει κατάλληλο δίαυλο επικοινωνίας για την αποστολή των κινήσεων του τραπεζικού
λογαριασμού.
VII. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
10. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί από τα ΣΥΜΒΑΛΟΜΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ με ξεχωριστή συμφωνία (Παράρτημα), η οποία θα συνάπτεται αποκλειστικά σε έγγραφη
μορφή.
11. Τα ΣΥΜΒΑΛΟΜΜΕΝΑ ΜΕΡΗ συνομολογούν ότι θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τυχόν
διαφορές που δύνανται να ανακύψουν αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ
συναινετικά. Σε περίπτωση που η επίτευξη συμφωνίας αποβεί αδύνατη, τα ΣΥΜΒΑΛΟΜΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ θα προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
12. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με, τις διατάξεις της
νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ συντάχθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, από ένα για κάθε
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ.

Για την ΤΡΑΠΕΖΑ:

1._______________________
/Ρουμιάνα Τοντορόβα Εκτελεστική Διευθύντρια/

Για τον ΠΕΛΑΤΗ:

_______________________
/………………………. Διευθυντής/

2.________________________
/Ρένι Πέιτσεβα Εκτελεστική Διευθύντρια/
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