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Μίνα Ζούλοβιτς 

Πληρωμές στις on line B2C 
συναλλαγές (Γενικά) 

 
Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 

Ø  Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και 
συγκεκριµένη ενηµέρωση για τον τρόπο πληρωµής και 
κόστος µεταφοράς/παράδοσης 

 
Ø  Ρητή & Ειδική ενηµέρωση για «παραγγελία µε 
υποχρέωση πληρωµής» κοντά στο εικονίδιο επιλογής 
“I Accept” [ Άλλως δεν δεσµεύεται από την 
συναλλαγή ο C 

 
Ø  Απαγορεύεται στους εµπόρους που συναλλάσσονται 
ηλεκτρονικά να χρεώνουν τους καταναλωτές για τη 
χρήση κάποιου συγκεκριµένου µέσου πληρωµής, 
επιπρόσθετη δαπάνη που υπερβαίνει το κόστος 
χρήσης του ίδιου του µέσου πληρωµής από τον 
έµπορο (π.χ. στην αντικαταβολή) 

 



Μίνα Ζούλοβιτς 

Πληρωμές στις on line B2C 
συναλλαγές (Γενικά) 

 
Ø  Δικαίωµα υπαναχώρησης: 14 ηµέρες από 
-  Την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης [ Υπηρεσίες 
-  Από την παραλαβή του προϊόντος από τον C ή από τρίτο πρόσωπο που θα 

υποδείξει [ Προϊόντα 

Ø  Πότε εκτελείται η πληρωµή: 
 
-  Προϊόν: «Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν αν το 
επιθυμούν να εκτελέσουν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υπαναχώρησης» 

 
-  Υπηρεσίες: Η παροχή υπηρεσιών δύναται να αρχίσει κατά τη διάρκεια της 
περιόδου υπαναχώρησης ΕΦΟΣΟΝ ο προµηθευτής έχει απαιτήσει από 
τον καταναλωτή να καταθέσει ρητή αίτηση (α.3δ 8) ΆΛΛΩΣ ΔΕΝ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ 

α) σε σταθερό µέσο 
β) κατά την κατάρτιση ή το αργότερο αµέσως µετά 
γ) Αν ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης µετά την αίτηση τότε ο 
καταναλωτής οφείλει να καταβάλλει στον προµηθευτή ένα ποσό ανάλογο 
προς τα παρασχεθέντα µέχρι τη στιγµή της υπαναχώρησης (βάσει του 
συνολικού κόστους της υπηρεσίας) 



Μίνα Ζούλοβιτς 

Πληρωμές στις on line B2C 
συναλλαγές (Γενικά) 

 
Ø Επιστροφή προϊόντος 
-  Επιστροφή προϊόντος εντός 14 ηµερών από την 
άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης 

 
-  Η προθεσµία τηρείται αν η αποστολή έγινε εντός της 
ως άνω προθεσµίας (ανεξαρτήτως του πότε θα τα 
παραλάβει ο προµηθευτής) 

 
- Ο καταναλωτής επιβαρύνεται µόνον µε το άµεσο 
κόστος επιστροφής των προϊόντων 

 



Μίνα Ζούλοβιτς 

Πληρωμές στις on line B2C 
συναλλαγές (Γενικά) 

 
Ø  Επιστροφή πληρωµής: 
-  Επιστροφή κάθε πληρωµής + των δαπανών 
παράδοσης εντός 14 ηµερών από τότε που 
ενηµερώθηκε για την υπαναχώρηση του καταναλωτή 

-  Επιστροφή Δαπανών παράδοσης: Δεν 
συµπεριλαµβάνουν τη διαφορά στο κόστος αν ο 
καταναλωτής επέλεξε άλλο τρόπο πλην από τον 
standard 

-  Προσοχή: Δυνατότητα παρακράτηση του τιµήµατος 
Α) Μέχρι τη λήψη των προϊόντων ή 
Β) Μέχρι ο καταναλωτής να στείλει απόδειξη ότι 
παρέδωσε τα προϊόντα 

 



Μίνα Ζούλοβιτς 

Πληρωμές στις on line B2C 
συναλλαγές (Γενικά) 

 
Ø Επιστροφή πληρωµής: 
-  Εκτός αν ο καταναλωτής έχει ρητώς 
συµφωνήσει διαφορετικά: Με τα ίδια µέσα 
πληρωµής που χρησιµοποίησε ο 
καταναλωτής για την πληρωµή του τιµήµατος 

 
-  Απαγορεύεται να επιβαρυνθεί ο καταναλωτής 

µε δαπάνες που προκύπτουν από την 
επιστροφή χρηµάτων 



Μίνα Ζούλοβιτς 

Ν. 3862/2010 υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική 

αγορά  
Ø Εφαρµόζεται από όλους τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωµών εγκατεστηµένους στην ΕΕ [ και στις 
ηλεκτρονικές πληρωµές κάθε είδους 

Ø Ο χρήστης οφείλει (53.1. β) [ να ειδοποιεί αµελλητί 
τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών ή τον φορέα 
που αυτός ορίζει, µόλις υποπέσει στην αντίληψή του 
απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του µέσου πληρωµών 
ή µη εγκεκριµένη χρήση του.  

Ø   χρόνος ειδοποίησης: (α 55) [ […] και το αργότερο 
έως 13 µήνες από την ηµεροµηνία χρέωσης  



Μίνα Ζούλοβιτς 

Ν. 3862/2010 υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική 

αγορά  
Ø (56 παρ.1.) [ Ο πάροχος των υπηρεσιών 
πληρωµών, εφόσον ο χρήστης αρνείται ότι έχει 
εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωµής ή 
ισχυρίζεται ότι η πράξη πληρωµής δεν εκτελέσθηκε 
σωστά, υποχρεούται να αποδεικνύει ότι 
εξακριβώθηκε η γνησιότητα της πράξης 
πληρωµής, ότι αυτή καταγράφηκε επακριβώς, 
καταχωρίσθηκε στους λογαριασµούς και δεν 
επηρεάσθηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη 
δυσλειτουργία.  



Μίνα Ζούλοβιτς 

Ν. 3862/2010 υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική 

αγορά  
Ø (57.1) [ σε περίπτωση µη εγκεκριµένης 
πράξης πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωµών του πληρωτή υποχρεούται να 
επιστρέφει αµέσως στον πληρωτή το 
ποσό της µη εγκεκριµένης πράξης και 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, να 
επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασµό 
πληρωµών στην κατάσταση που θα 
βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η µη 
εγκεκριµένη πράξη πληρωµής.  



Μίνα Ζούλοβιτς 

Ν. 3862/2010 υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική 

αγορά  
Ø Α. 58 
-  παρ. 2 Ο πληρωτής ευθύνεται για όλες τις ζηµίες που 
σχετίζονται µε µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµών, 
εφόσον οι ζηµίες αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι 
ενήργησε µε δόλο ή δεν εκπλήρωσε µία ή 
περισσότερες από τις κατά το άρθρο 53 
υποχρεώσεις του από πρόθεση ή βαριά αµέλεια. 
Στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει το ανώτατο ποσό 
των 150 ευρώ.  

 
- παρ. 3. Ο πληρωτής δεν φέρει τις οικονοµικές 
συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση 
απολεσθέντος, κλαπέντος ή υπεξαιρεθέντος µέσου 
πληρωµών µετά την ειδοποίηση εκτός εάν ενήργησε 
µε δόλο.  



Μίνα Ζούλοβιτς 

Πιστωτικές κάρτες και 
online πάροχοι πληρωμών 

 
ü Εναρµόνισή τους µε ανωτέρω 
υποχρεώσεις 

 
ü Όροι χρήσης υπηρεσιών 
 
ü Κατηγοριοποίηση κινδύνου (CNP 

environment – π.χ. VISA Reason Codes) 
 
ü Δυνατότητα dispute resolution µε την 
παροχή αποδεικτικών µέσων  



Μίνα Ζούλοβιτς 

Μέτρα για τα eshops 

 
ü Χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων µέσων 
εξακρίβωσης γνησιότητας της πράξης 
πληρωµής 

 
ü Χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων µέσων 
εξακρίβωσης της γνησιότητας του προσώπου 
που αιτείται την υπηρεσία 

 
ü Προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων 
παράδοσης προϊόντων 

 
ü Αποδεικτικό έναρξης παροχής των υπηρεσιών 

(βλ. και α. 3δ.8 ΚΥΑ) 
 


