Η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
με φαξ στο 210.56.90.269 ή ψηφιοποιημένη μέσω ψηφιακού
αναγνώστη (scanner) στο email request@rbs.gr

Αίτημα Επιχείρησης για την Ένταξή της στο Δίκτυο RBS Pay Spot1
Ημερομηνία Αίτησης: ………. / .......... / ……………

Αριθμός Αίτησης*………………..

Μ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ - Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ο.Ε.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επωνυμία Συνεργάτη RBS*: …….......................................................... Ονοματεπώνυμο Πωλητή*: ……………………………………………………
* Συμπληρώνεται από την RBS

Στοιχεία Αιτούντος (όπως στα νομιμοποιητικά έγγραφα)
Επωνυμία επιχείρησης: ...………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ……………………………….……………… Θέση στην Επιχείρηση: ...………………………………..…………………
Αντικείμενο Δραστηριότητας: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΦΜ

ΔΟΥ: ………………………………..……………………………….…………………………………………

Οδός: ………………………………………………………… Αριθμός: ………… Πόλη/Νομός: ……….……………………………..……… ΤΚ: …………
…………………………….…...…….......
Ύπαρξη ADSL Σύνδεσης: Ναι

Όχι

Ύπαρξη Λογαριασμού ΕΤΕ: Ναι

Όχι

Επιλογή εξοπλισμού για την διενέργεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
Ποσότητα

Εξοπλισμός 1

Τιμή
Μονάδος

ΦΠΑ

Σύνολο

1. RBS Pay Spot mobile
Mobile Bluetooth printer MP57P

1

182,00€

43,68€

225,68€

Serial barcode scanner 1D

1

92,00€

22,08€

114,08€

Συνδρομητική υπηρεσία υποστήριξης Link4all (ετήσια)

1

72,00€

17,28€

89,28€

Απαιτείται η ύπαρξη tablet PC.
Σε περίπτωση που δεν διατίθεται, ο πελάτης πρέπει να το προμηθευτεί από την ελεύθερη αγορά με δικό του κόστος.

Εξοπλισμός 2

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

ΦΠΑ

Σύνολο

2. RBS Pay Spot web
*Εκτυπωτής αποδείξεων 80mm

1

185,00€

44,40€

229,40€

*USB barcode scanner 1D

1

92,00€

22,08€

114,08€

Συνδρομητική υπηρεσία υποστήριξης Link4all (ετήσια)

1

72,00€

17,28€

89,28€

Απαιτείται η ύπαρξη Η/Υ.
*Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα ήδη από τον πελάτη δεν απαιτείται η προμήθεια τους.

Παρακαλούμε συμπληρώστε, απαραιτήτως, τα παρακάτω σχετικά με την επιχείρησή σας:
Λειτουργικό Η/Υ:……………………………………….. Διαθέσιμος Εκτυπωτής: Ναι
Διαθέσιμο USB Scanner: Ναι

Όχι

Όχι

Εάν σημειώσατε Ναι, τσεκάρετε τον τύπο του εκτυπωτή:
Laser
Inkjet
Εκτυπωτής αποδείξεων 80mm

Ποσότητα

Εξοπλισμός 3

Τιμή
Μονάδος

ΦΠΑ

Σύνολο

3. ELIO PoSS
Ταμειακό Σύστημα ELIO PoSS touch + serial barcode scanner
(Για φορολογική χρήση απαιτείται ο φορολογικός μηχανισμός της RBS ‘101
Net’)

1

946,00€

227,04€

1.173,04€

Συνδρομητική υπηρεσία υποστήριξης Link4all (ετήσια)

1

132,00€

31,68€

163,68€

1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Απαραίτητη προϋπόθεση ενεργοποίησης της υπηρεσίας i-bank Pay Spot είναι η ένταξη της ενδιαφερόμενης επιχείρησης στη
διαδικασία πιστοποίησής της με σκοπό την ανάρτησή της στο ειδικό μητρώο της ΤτΕ, ως αντιπροσώπου της Worldbridge
Ίδρυμα Πληρωμών Α.Ε. (Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα έγγραφα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Διαδικασία και προϋποθέσεις ενεργοποίησης του εξοπλισμού και του λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών
συναλλαγών:
1.

Αποστολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης της πρωτότυπης Αίτησης στην RBS, ανεξάρτητα αν έχει αποσταλεί
και ηλεκτρονικά, κάθε αίτημα λαμβάνει έγκριση καταλληλόλητας ή απορρίπτεται, άμεσα μετά την παραλαβή του, Για
το γεγονός αυτό ενημερώνεται η αιτούσα επιχείρηση μέσω e-mail ή SMS, απευθείας από την εταιρεία. Βασικά κριτήρια
της έγκρισης αποτελούν το είδος δραστηριότητας και η τοποθεσία του καταστήματος.

2.

Μετά την έγκριση καταλληλόλητας, η επιχείρηση αφού προβεί πρώτα στη καταβολή του συνόλου της αξίας του
εξοπλισμού που επέλεξε και της πρώτης ετήσιας συνδρομής που αντιστοιχεί σε αυτόν (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ), οφείλει να υπογράψει τη «Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Λογισμικού Διενέργειας Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών & Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης» με την RBS (η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται με κατάθεση
στο τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η RBS στην Εθνική Τράπεζα με στοιχεία: 16400602401/ ΙΒΑΝ
GR6501101640000016400602401).

3.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, η RBS θα προβεί άμεσα στην αποστολή του εξοπλισμού, συνοδευόμενου με τα
εξοφλητικά τιμολόγια, ενώ ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης θα φροντίσει για την εγκατάσταση του συστήματος και
την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι η ύπαρξη
τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα και κωδικών Internet Banking, καθώς και διαθέσιμης σύνδεσης στο
Ίντερνετ μέσω Wi-Fi.

4.

Άμεσα μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, η επιχείρηση οφείλει να προβεί στην αποστολή των απαιτούμενων
εγγράφων και δηλώσεων όπως αυτά προβλέπονται στην εν λόγω σύμβαση, νομίμως συμπληρωμένων και
υπογεγραμμένων, καθώς και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εκτέλεσης πληρωμών λογαριασμών (Bill Payments)
με τη Worldbridge.

Παρατηρήσεις
1.

Το Σύστημα, μετά την εξόφλησή του και την αποστολή του, δεν επιστρέφεται για κανέναν απολύτως λόγο.

2.

Το καταβεβλημένο ποσό του εξοπλισμού καθώς και της συνδρομής, επιστρέφονται άμεσα προς την επιχείρηση στο
ακέραιο, μόνο στη περίπτωση που η τελευταία δεν εγκριθεί εντός του επόμενου τριμήνου από την ημέρα
ενεργοποίησης της υπηρεσίας, για οποιοδήποτε λόγο από την ΤτΕ ή την Worldbridge, παρόλο ότι έχει προσκομιστεί το
σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων, νομίμως συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων. Σε καμιά άλλη περίπτωση το
ποσό αυτό δεν επιστρέφεται, ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν εγκριθεί από την ΤτΕ ή την Worldbridge,
εξαιτίας ελλιπών ή λανθασμένων εγγράφων.

1Η

έγκριση του παρόντος Αιτήματος αφορά μόνο την καταρχήν αποδοχή της Καταλληλότητας της Επιχείρησης, και σε καμιά περίπτωση δεν

εξασφαλίζει την επιτυχή έκβαση της πιστοποίησής της ως Αντιπροσώπου Ιδρύματος Πληρωμών, καθόσον αυτή εξαρτάται αποκλειστικά και
μόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Των πιο πάνω όρων και παρατηρήσεων έλαβα γνώση και τις αποδέχομαι

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης RBS

Ο αιτών

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας απαιτούμενων εγγράφων
Χρονικό περιθώριο αποστολής
Κατάλογος Α: εντός 15 ημερών μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
Κατάλογος Β: εντός 90 ημερών μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α
ΑΤΟΜΙΚΗ

O.E.

Ε.Π.Ε.

Ι.Κ.Ε.







1.

Φόρμα νέου Συνεργάτη WorldBridge με σφραγίδα και
υπογραφή από την Επιχείρηση



2.

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένο



3.

Εκτύπωση από το TAXIS ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ









4.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου της Τράπεζας της
Ελλάδος με υπογραφή και σφραγίδα της Επιχείρησης
στο τέλος του κειμένου (επικυρωμένο)









5.

Φωτοτυπία (απλή) του κωδικοποιημένου καταστατικού







6.

Φωτοτυπία (απλή) της ταυτότητας των Εταίρων και
διεύθυνση κατοικίας τους







7.

Επικυρωμένο από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή Δικηγόρο
αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ΤΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ



















ΑΤΟΜΙΚΗ

O.E.

Ε.Π.Ε.

Ι.Κ.Ε.

10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής Χρήσης (μόνο για
τον/τους διαχειριστή/ες)









11. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση









12. Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε
πτώχευση























8.

Υπογραφή σύμβασης “Bill Payment” μεταξύ του Σημείου
Πληρωμής και της WorldBridge

9.

Απογραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ



(για επιχειρήσεις που
ιδρύθηκαν από το 2016
και μετά υποχρεωτικά)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β

13. Εκτύπωση από το TAXIS ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, αφότου γίνει η έναρξη ΚΑΔ
64193000 «Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης
π.δ.κ.α.»
14. Φωτοτυπία (απλή) του κωδικοποιημένου καταστατικού,
αφού γίνει η έναρξη ΚΑΔ 64193000 «Άλλες υπηρεσίες
χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.»

Των πιο πάνω εγγράφων και υποχρεώσεών μου ως προς αυτά έλαβα γνώση και τις αποδέχομαι

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης RBS

Ο αιτών

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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