
 

 

Από: Τράπεζα Πειραιώς  
 
Αθήνα, 14/5/2018 
 
Προς: Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών 
 
 
Θέμα: Σχετικά με την δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής του τέλους ενεργοποίησης POS και την απαλλαγή του κόστους 
μηνιαίας διαχείρισης 
 
 
Αγαπητοί κύριοι,  
 
 
Με την παρούσα θα θέλαμε να ανταποκριθούμε στην από 8/5/2018 επιστολή σας αναφορικά  με το κόστος χρήσης των 
τερματικών POS που έχουν χορηγηθεί στα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι στην  οικονομική προσφορά, που είχε δοθεί στον Σύλλογο για τα μέλη του, η τιμολόγηση του εφάπαξ τέλους 
ενεργοποίησης και του μηνιαίου διαχειριστικού κόστους βασιζόταν στον τότε εκπτωτικό τιμοκατάλογο της Τράπεζας, που 
ίσχυε έως τον Μάρτιο του 2018.  
  
Σήμερα, με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της Τράπεζας, τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούν να μην καταβάλουν το 
μηνιαίο διαχειριστικό κόστος των 9€ + ΦΠΑ, όπως προκύπτει από την συμβατική τους υποχρέωση, μπορούν να 
προχωρήσουν σε σχετική αίτηση στο κατάστημα συνεργασίας τους και να αντικατασταθεί από τη καταβολή 99€ + ΦΠΑ 
εφάπαξ τέλους ενεργοποίησης, πλέον 3€ + ΦΠΑ μηνιαίου διαχειριστικού κόστους.  
 
Υπενθυμίζουμε, ότι συμβατική υποχρέωση των μελών είναι να καταβάλλουν στην Τράπεζα το ποσό των ευρώ εννέα (9€) 
μηνιαίως ως διαχειριστικό κόστος για τη διάθεση και δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών υποδοχής 
συναλλαγών (POS) που έχουν τοποθετηθεί στην εγκατάσταση της Επιχείρησης τους, σε περίπτωση που για τους επόμενους 
12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, το σύνολο της αξίας των συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω της 
ηλεκτρονικής συσκευής υποδοχής συναλλαγών (POS) που έχουν τοποθετηθεί στην εγκατάσταση της Επιχείρησης, είναι 
μικρότερης αξίας από 12.000 ευρώ. 
 
Τέλος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η καταβολή του εφάπαξ τέλους ενεργοποίησης δεν καλύπτει τυχόν χρεώσεις που 
θα προκύψουν από την μη ορθή χρήση των παραχωρηθέντων ηλεκτρονικών συσκευών υποδοχής συναλλαγών (POS) που 
έχουν τοποθετηθεί στην εγκατάσταση της Επιχείρησης των μελών σας, όπως αναφέρεται και στις σχετικές συμβάσεις 
συνεργασίας. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
 
 
Ιωάννης Αποστολόπουλος  
Head  
Merchant Acquiring Sales 


