
 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

1. Γενικοί Όροι: 
 

1.1. Η υπηρεσία εμβασμάτων, με τη μορφή της διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων, παρέχεται από τα 
Κυπριακά Ταχυδρομεία, ενεργώντας ως πράκτορες της Εταιρείας MoneyGram International Limited, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο κάτω Νόμων και Οδηγιών όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς: 

 
 

1.1.1. Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες  Νόμου του 2007 και τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς 
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων. 

 
1.1.2. Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009 

 
1.1.3. Περί Ιδρυμάτων Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Οδηγία της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου του 2009.  
 

1.2. Η υπηρεσία εμβασμάτων με τη μορφή της διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων από και προς τη 
Δημοκρατία παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. 

  
1.3. Η υπηρεσία εμβασμάτων με τη μορφή της διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων παρέχεται μόνο σε 

ΕΥΡΩ, σε μετρητά. 
 

1.4. Η εταιρεία MoneyGram International Limited, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές πέραν του ποσού της χρηματικής εντολής 
περιλαμβανομένης της χρέωσης διεκπεραίωσης της συναλλαγής, που προκλήθηκαν από καθυστέρηση, μη 
παράδοση, μη αποστολή ή μη πληρωμή χρηματικής εντολής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την 
εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία περί αστικής ευθύνης. 

 
1.5. Το συνολικό ποσό για κάθε εξερχόμενη μεταφορά χρημάτων ανά πελάτη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

των € 3.000 ή όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που 
αναφέρεται στο σημείο 1.1.1., όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς. 

 
1.6. Το συνολικό ποσό  για κάθε μια από τις εισερχόμενες μεταφορές χρημάτων εις όφελος οποιουδήποτε 

προσώπου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των € 3.000 ή όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Οδηγία 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αναφέρεται στο σημείο 1.1.1., όπως αυτή τροποποιείται κατά 
καιρούς. 

 
1.7. Η υπηρεσία δεν παρέχεται αν δεν είναι παρόν το φυσικό πρόσωπο το οποίο αιτείται τη μεταφορά χρημάτων. 

 
1.8. Η υπηρεσία παρέχεται από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και από εξουσιοδοτημένους 

αντιπροσώπους κατά τις ώρες εργασίας του κάθε σημείου εξυπηρέτησης. 
 

2. Διαδικασία προσδιορισμού ταυτότητας πελατών: 
 

2.1. Τα πιο κάτω στοιχεία ταυτότητας λαμβάνονται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ζητούν τη μεταφορά 
χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού, με την επίδειξη εθνικού διαβατηρίου ή/και ταυτότητας ή/και των εγγράφων 
που αναφέρονται στο σημείο 2.3. (i): 

i. Πραγματικό όνομα ή/και ονόματα 
ii. Διεύθυνση κατοικίας 
iii. Τηλέφωνο 
iv. Αριθμός ταυτότητας ή/και διαβατηρίου 
v. Εθνικότητα  

 
2.2. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά τη μεταφορά 

χρημάτων η οποία υπερβαίνει τα € 1.000 ή σειράς αλληλένδετων πράξεων που υπερβαίνουν συνολικά τα  
€ 1.000 ή όπως το ποσό αυτό καθορίζεται από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που 
αναφέρεται στο σημείο 1.1.2., όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς, λαμβάνονται φωτοαντίγραφα του 
εθνικού διαβατηρίου ή/και της ταυτότητας τα οποία κρατούνται και καταχωρούνται στο αρχείο εγγράφων 
ταυτότητας πελατών.  

 
2.3. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά τη μεταφορά 

χρημάτων η οποία υπερβαίνει τα € 1.000 ή σειράς αλληλένδετων πράξεων που υπερβαίνουν συνολικά τα € 
1.000 ή όπως το ποσό αυτό καθορίζεται από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που 
αναφέρεται στο σημείο 1.1.2., όπως αυτή τροποποιείται κατά καιρούς, ζητούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα, 
φωτοαντίγραφα των οποίων κρατούνται και καταχωρούνται στο αρχείο εγγράφων ταυτότητας πελατών: 

 



 
i. Έγκυρη άδεια προσωρινής παραμονής για σκοπούς απασχόλησης ή άδεια μετανάστευσης Α-Ε ή 

προσωρινή άδεια παραμονής για σκοπούς φοίτησης μαζί με συμβόλαιο απασχόλησης 
σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας ή Έντυπο Καταγραφής Απασχόλησης σε Ιδιωτικά 
Νοικοκυριά ή 

 
ii. Έγγραφα ή στοιχεία με βάση τα οποία τεκμηριώνεται ότι το αιτούμενο προς μεταφορά ποσό 

προέρχεται είτε από προηγούμενη εισαγωγή συναλλάγματος μέσω τραπεζών που λειτουργούν 
στην Κύπρο είτε έχει δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές  κατά την είσοδο του πελάτη στην Κύπρο. 

 
2.4. Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί διατηρούν το δικαίωμα να 

αρνηθούν τη μεταφορά χρημάτων είτε να επικοινωνήσουν με τον πάροχο υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων 
του εντολέα και να απαιτήσουν την αποκάλυψη ελλειπόντων στοιχείων στην περίπτωση εισερχόμενων 
εμβασμάτων για τα οποία οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα στοιχεία παραλείπεται από το μήνυμα ή το 
έντυπο πληρωμής που τα συνοδεύει. 

 
2.5. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης πελάτη που αιτείται τη μεταφορά χρημάτων να δώσει τα στοιχεία της 

ταυτότητάς του ή να προσκομίσει ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας για μεταφορά χρημάτων 
σύμφωνα με τα σημεία 2.1., 2.2. και 2.3., το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι δεν θα προχωρούν στην εκτέλεση της συναλλαγής. 

 
2.6. Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που 

συναλλάσσονται με το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή/και εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ως  
παροχέων υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων, γίνεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τον 
Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες  
Νόμου του 2007 και τις κατά καιρούς Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων.  

 
2.7. Η δημιουργία αρχείου και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Τμήμα Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών συνάδει με τις πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία Ατόμου) Νόμου, 13(Ι) 2001 καθώς και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους. 

 
2.8. Η παροχή της υπηρεσίας διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων γίνεται με την υπογραφή και αποδοχή 

των όρων που αναγράφονται στο έντυπο συναλλαγής με το κοινό που θα είναι διαθέσιμο στα ταχυδρομικά 
γραφεία και στα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. 

 
2.9. Οι πιο πάνω όροι αντικαθιστούν τους όρους που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 9ης Απριλίου 

2010. 
 
 


