
 

 

Terms of Open APIs Use 

Όροι Χρήσης των Open APIs 



 

 

Overview 

This Site is offered by Praxia Bank which uses Open Bank Project technology and 
documentation licensed by TESOBE. 

This Site uses the Open Bank Project API platform and tools such as the API Explorer, 
API Manager and CLI which are licensed by TESOBE to Praxia Bank. The API 
definitions are similarly licensed except for the Berlin Group endpoints which are 
provided under the Creative Commons License (CC-BY-ND). 
 
This document sets out the terms and conditions (the “Terms) of this Site. These Terms 
govern your use of this Site together with the provision and use of interface or Data 
obtained through on or accessed via the Site including the Open APIs. 

The registration, access and use to/of the Praxia Bank’s API Platform at 
https://praxiabank.openbankproject.com including any pertinent tools and/or 
applications, as made available by Praxia Bank from time to time in its discretion, are 
also subject to these Terms. 

By accessing this Site, you agree to be bound by these Terms so please read these 
Terms carefully. You also acknowledge that you have read and agree to the terms of 
the Personal Data Protection Policy and Cookies Policy. We may change the content 
or services found on this Site at any time without prior notice by publishing the revised 
Terms through the Site. Any such updates will apply at the date that Praxia Bank states 
that these shall come into force and in any case not earlier than the date on which 
Praxia Bank posted the revised Terms incorporating such updates. In this context, you 
agree to revisit this page regularly and your continued access to or use of the Site will 
mean that you agree to the changes. 

Hereby you also agree to comply with all guidelines, technical standards and 
specifications, rules and other terms and conditions that may be posted by Praxia Bank 
on the Site or otherwise communicated by Praxia Bank to you, as such items may be 
updated by Praxia Bank from time to time (the “Additional Terms”); such Additional 
Terms are hereby incorporated into the following Terms and constitute integral parts 
of them.     

If you do not agree with these Terms or any other relevant Policy referred herein, 
including but not limited Personal Data Protection Policy and Cookies Policy, please 
do not access the Site or use the Open APIs.   

For the avoidance of any doubt, please note that by entering into these Terms you 
confirm you are acting in a strictly business capacity and not as a “consumer”. 
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Definitions 

API Content: Any and all of the Open API(s), the API Credentials, the Documentation 
and any artifacts(s) related to any of the foregoing (including any copies, summaries, 
specifications, portions, extracts and derivatives thereof, as well as relevant testing 
facilities) made available by or on behalf of the Praxia Bank to the User pursuant to 
the Terms or otherwise in connection with the Open API(s). 

API Credentials or Token: The unique string of alphanumeric characters identifying 
each Application and/or third party as a user of an Open API, assigned by Praxia Bank, 
that is intended to enable them to use such Open API in accordance with the Terms. 
For the avoidance of doubt, Praxia Bank may assign or decline to assign API 
Credentials under specific conditions. API Credentials may be subject to activation, 
suspension and/or deactivation to ensure usage consistent with the Terms and all 
applicable legislative and regulatory requirements. 

API Platform: The online system of Praxia Bank for processing and responding to 
requests from Applications using the Open API(s). 

API Services: The service(s) and/or function(s) accessible through or performed by a 
particular Open API, subject to the Terms identified below. 

Application: Any User’s software application that uses any Open API offered by 
Praxia Bank (e.g., a mobile app or web page which interacts with an API). 

Competent Courts: The Courts of Athens  

Confidential Information: All Praxia Bank information labelled confidential or which 
would be treated as confidential by any reasonable third party. 

Data: Any data, content, material(s) and other information (including accompanying 
metadata) that at any time is transmitted to or from, stored on, or accessible through 
the API Platform, or is otherwise made available by Praxia Bank to the User in 
connection with the Open API(s). 

Documentation: Any online user guides, software development kit(s), and/or help and 
training materials for our Open APIs, as updated from time to time, accessible via our 
Site. Documentation include any software code (other than the API Credentials) that 
the Praxia Bank may make available for enabling an Application to use such API (for 
example, code to be embedded in an Application to facilitate communication through 
such API) as well as any requirements, routines, protocols, tools, parameters, 
limitations, specifications, documentation related to any Open API, as made available 
by Praxia Bank pursuant to the Terms and to the applicable legislative and regulatory 
framework in force. 

Governing Law: The Greek Law 

Intellectual Property Rights: Any right, title or interest in copyrights, rights in 
databases, patents, inventions, trademarks, trade names, goodwill, rights in internet 
domain names and website addresses, designs, know how, trade secrets and other 
rights in confidential information, whether registered, unregistered or not capable of 
being registered in any country or jurisdiction including all other rights having 
equivalent or similar affects which may now or in the future subsist anywhere in the 
world.     



User(s): End user(s) of an Application including You. 

Open API: Any Application Programming Interface of Praxia Bank (that may consist 
of code, instructions and/or other data and information), as may be made available by 
Praxia Bank in its discretion, that is intended to permit an application to interface with 
it in accordance with these Terms. 

Praxia Bank: Praxia Bank Société Anonyme which is seated at 24B, Kifisias Avenue, 
in Maroussi, Attica, GR  151 25. References to “we”, “us” or “our” are references to 
Praxia Bank and/or TESOBE. 

Sandbox: The test environment website and related materials, information and 
resources currently located at https://praxiabank.openbankproject.com  

Sandbox Data: The fake, masked, obfuscated, encrypted and/or otherwise incorrect 
or inactionable test data provided through the Sandbox for use by or in development 
of Application. 

Site: www.praxiabank.com 

Terms: The terms and conditions set out herein. 

TESOBE: TESOBE GmbH, located at Osloer Str. 16/17, 13359 Berlin, Germany. 
References to “we”, “us” or “our” are references to Praxia Bank and/or TESOBE. 

You: The person accessing this Site or using the Open APIs available on this Site.   
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1. Your Registration  

The API Platform is a discretionary offer by Praxia Bank that allows diligent testing of 
your Applications before using APIs for real purposes.  

It must be noted, that these Terms will be complementary to what is legally foreseen 
under Greek Law 4537/2018, Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament 
and of the Council of 25th November 2015 (also known with the abbreviation “PSD 2”) 
and all underlying or supplemental legislation and regulatory technical standards. 

Thereby, we grant you a limited right to access and use the Sandbox, API 
Content/Services, and Sandbox Data to develop, test, connect with, and support your 
Application's access and use of API Content/Services under the Terms and in such 
manner as to keep them free of all claims from any source whatsoever.  

Praxia Bank reserves the right to approve registration demands and may reject your 
respective application in its discretion without the need to provide any reasons. You 
agree that you will disclose to Praxia Bank any necessary information required for your 
registration including any actual or potential conflicts of interest with respect to your 
access to the API Platform. Any information that you provide in connection with your 
registration must be correct and complete, and you are responsible for maintaining 
such information up-to-date and accurate throughout the term of your registration.  

Upon successful registration, you may be provided with API Credentials. You shall 
access or use an Open API and/or API Content/Services only through API Credentials, 
and you are allowed to use the Credentials for the sole purpose of participating in the 
API Platform. You must keep API Credentials confidential and may not sell, transfer, 
sublicense, or otherwise disclose your API Credentials to any other person or for any 
other purpose, excluding Users who are under your direct disciplinary or organizational 
control. Please note that you are solely responsible for your access to the Site and for 
all activities that occur under your API Credentials. If you become aware or if you 
suspect that the confidentiality of your API Credentials have been compromised, you 
are obliged to inform Praxia Bank without undue delay. You shall not attempt to 
circumvent or modify any API Credentials or other security mechanism used by Praxia 
Bank in connection with the API Platform.   

 
2. Limitation of Use 

Praxia Bank reserves the right to limit access to and/or use of the API Platform by 
various means and using various criteria, including, but not limited to, by restricting the 
volume of access requests, uses, services, functions, data and/or any other form of 
API Content. When Praxia Bank communicates the User of such limitations, then the 
User shall be obligated to comply with them.  

Under no circumstances you cannot revise, change, modify or alter API Services (or 
its appearance) to render the API Services unfair, deceptive, abusive, false or 
misleading. If the API Services includes hyperlinks to our Site, the Application must 
use the complete, unaltered URL as the HREF or comparable functional link for proper 
tracking and functionality.  

User will diligently correct any material bugs or faults in his Application that cause it to 
incorrectly access the Open API or in any way affect the functionality or performance 



of any API Content, the API Platform, or any website, product or service of Praxia 
Bank; otherwise Praxia Bank reserves the right to revoke/nullify API Credentials 
granted to User. Promptly upon request, you agree to provide us reasonable access 
to your Application, documents, information, employees, subcontractors, and your 
third-party agents.  

 
3. Restrictions  

We grant you a royalty-free, limited, non-exclusive, non-transferable, non-
sublicensable, revocable license to access and use the Open API(s) to develop, test, 
connect with, and support your Application for your benefit. 

Use of an Open API and/or API Content/Services is subject to reasonable information 
security policies and procedures, including but not limited to OTP procedures, which 
may not be fully disclosed and may vary from time to time. When accessing or using 
an Open API and/or API Content/Services under these Terms, you are prohibited to 
conduct and to engage in any of the following activities: 

a. distribute, disclose, publish, market, sell, rent, lease, sublicense or assign to 
any third party any API Credentials to which you have access under these Terms 
unless otherwise specifically authorized under the Terms;  
b. use any robot, spider, retrieval application, or other automated functionality to 
retrieve or index any portion of our data, products, or services for any unauthorized 
purpose; 
c. represent to any third party that simulated transactions conducted using any 
Open API, API Content/Services, Sandbox and/or Sandbox Data to which you have 
access under these Terms are real; 
d. use it in connection with an Application that is offensive, abusive, libelous, 
harassing, threatening, discriminatory, vulgar, pornographic, unethical, unlawful (or 
that promotes unlawful behavior), or that is otherwise inappropriate as determined by 
us in our sole discretion; 
e. use any Open API and/or API Content/Services in furtherance of or in 
connection with any live transaction (whether virtual or real) or any transaction with 
legal or other real consequences to you, your Users or any participant in the 
transaction, regardless of whether the data involved is Sandbox Data or was otherwise 
provided or furnished for use by you, your Users or your Application; 
f. attempt unauthorized access to, or use of, Praxia Bank’s services or systems; 
g. damage, disrupt, or otherwise negatively affect the operation of Praxia Bank’s 
services or systems; 
h. prevent any other authorized third party from using API Content; 
i. collect information about other authorized third parties who may have access 
to the Open API;  
j. introduce any viruses or other malicious code, worms, defects, Trojan horses, 
or any other malware through your Application or your access to or use of an Open 
API and/or API Content/Services; 
k. use the Open API and/or API Content/Services in whole or in part for the 
purpose of serving as a factor in establishing an individual's eligibility for credit, 
employment or insurance or for any other consumer-initiated transaction as defined in 
any applicable law;  
l. use the Open API in connection with an Application that offers, permits or 
promotes gambling within the Application and 
m. use the Open API for any purpose which is unlawful, abusive, libelous, obscene 
or in a manner that would to be in violation of any clearinghouse rules, payment system 
operating rules or similar requirements.   

 



 

 
4. Intellectual Property Rights 

Praxia Bank is the owner or licensee of all Intellectual Property Rights subsisting on 
the APIs and this Site which is protected under the provisions of Greek Law and/or 
international laws. We or our licensors reserve all rights in and to the Open APIs and 
this Site. The APIs made available on the Site are a subset of the Open Bank Project 
API which is Copyright (C) 2011-2018 by TESOBE GmbH, Germany, and 
commercially licensed to Praxia Bank. The Berlin Group APIs are governed by the 
“Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International Public License”. 

We with our licensors retain all Intellectual Property Rights in all Open APIs, all API 
Services, all Documentation, the Sandbox, all Sandbox Data, all marks, and all other 
procedures, functionalities, software, documents, trademarks or distinctive signs, 
images, photographs, patents, utility and industrial models, drawings, graphics, text 
files, audio and video files and all other content accessible in the API Platform or in 
any of the Open APIs, and/or any content or service accessed through the same, and 
in any/all other of our intellectual properties related to API Platform and the Terms, 
even if such is included with, used by or incorporated into your Application in 
accordance with these Terms.  

Our intellectual properties may not be modified, copied, altered, reproduced, adapted 
or translated without express authorization from the owners of said intellectual 
property. 

We retain the right to incorporate into the API Platform or any of the Open APIs or API 
Services any suggestions submitted by you. If incorporated into the API Platform, any 
Open API, or any API Services, such suggestions shall form part thereof and shall 
become our intellectual property, and we shall not be obligated to provide financial 
compensation to you or any other person in connection with such suggestions. 

You retain all Intellectual Property Rights in your Application and you warrant that you 
have the Intellectual Property Rights in any content granted to, or programmed on, the 
API Platform by you and that such content does not violate or infringe the Intellectual 
Property Rights of any third party. You remain solely responsible for any such content, 
and Praxia Bank disclaims any and all liability for such content. You shall indemnify 
and hold harmless Praxia Bank from any costs or damages suffered by Praxia Bank 
as a result of a third party bringing or threatening any claim or action against Praxia 
Bank on the grounds that such content or any other material provided or used by you 
in connection with the API Platform infringes the Intellectual Property Rights or other 
rights of any third party. 

If Praxia Bank is interested in the content that you have created on the API Platform, 
Praxia Bank may contact you in its discretion and Praxia Bank may suggest additional 
provisions for further evaluation of your content.  

 
5. Information 

If and insofar you gain knowledge of or receive Confidential Information in connection 
with the API Platform, API Services/Content, Sandbox and Sandbox Data, you must 
treat such information with strict confidentiality and you may not disclose to third parties 
or to any of your employees except those employees who have a need to know the 
Confidential Information for accomplishing the stated purposes described herein and 
where such employees shall be made aware that the information is confidential and 



shall be under a written contractual restriction on non-disclosure and proper treatment 
of Confidential Information that is no less restrictive than the terms of this Clause.   

The Confidential Information shall remain our sole property. No license is granted to 
you under any patents, copyrights or other proprietary rights by the disclosure of any 
information hereunder, nor is any warranty made as to such information.   

You shall be liable under this Clause and shall indemnify Praxia Bank against any 
losses, costs, damages or injuries suffered by Praxia Bank or any of its personnel if 
you breach any provisions of this Clause. For the avoidance of doubt, any losses, 
costs, damages or injuries suffered by any of Praxia Bank personnel in connection with 
the purpose of this Clause shall be deemed as suffered by Praxia Bank and 
accordingly, all rights of Praxia Bank to seek remedy from you under this Clause shall 
be wholly and unequivocally applicable. 
 
You agree to protect such information from unauthorized access and to treat it with the 
same care with which you would treat your own confidential commercial information. 
This duty of confidentiality shall continue to apply for five (5) years as from the moment 
your registration to the API Platform ceases. 

 
6. Limitation of Liability 

The API Platform and API Content are provided “as is” and the use of the Open API(s) 
is entirely on your own risk. Praxia Bank disclaims all warranties and does in particular 
not provide any warranty in respect to the Open API as being error free, with respect 
to its availability or accuracy.  

To the extent permitted by applicable law, you agree that we shall have limited liability 
arising from or based on your use of Open API. To the extent permitted by applicable 
law, this limitation of liability shall apply to prevent recovery of indirect, incidental, 
consequential, special, exemplary and punitive damages, whether such claim is based 
on warranty, contract, tort or otherwise, even if we have been advised of the possibility 
of such damages.  

We make no promises or claims related to the availability or uptime of the Sandbox, 
Sandbox Data, API Platform and/or any API Content/Services. These Terms do not 
entitle you to any support for any Open API or API Content/Services. You are solely 
responsible for providing all support and technical assistance with regards to Open 
APIs use and you acknowledge and agree that we have no obligation to provide any 
support or technical assistance to you for the Open APIs use. 

The Site may give users the option to click on links, hyperlinks or banners to be 
rerouted to third party websites whose content is exclusively selected by the operators 
of those sites. Praxia Bank cannot guarantee that those websites will be available and 
does not approve and is not liable for the content thereof or for whether the information 
there is correct, legitimate, comprehensive, up-to-date or accurate. Nor is Praxia Bank 
responsible for the quality and features of products or services made available by those 
persons via those websites. Praxia Bank is also not liable for third party websites 
malfunctioning or not working properly or for any loss suffered by users from accessing 
and using the information, services and products provided by those websites.  

The internet is not a secure environment and although Praxia Bank applies proper 
security measures, it cannot guarantee that Site functions will be available on an 
uninterrupted basis or will be free from all manner of bugs or viruses. It is not liable for 
any loss of data or other losses incurred by you or Users or third parties due to 
use/copying/downloading or corruption of data or infection with viruses or hacking of 



any files and information available via the Site. You or Users or third parties are 
exclusively responsible for protecting their own system against viruses. 

 
7. Indemnification 

To the maximum extent permitted by applicable law, You, without requiring a 
preliminary determination of the ultimate entitlement to indemnification, shall 
indemnify, protect, provide a defense for, save and hold harmless Us and Our officers, 
directors, employees, agents, third parties, attorneys, successors, and assigns from 
and against any government, or other third party claim of loss, liability, penalty, 
assessment, civil or criminal fine, or damage to or asserted, whether through 
communication or formal filing, against us (including reasonable attorney's fees and 
expenses) related to, deriving from or associated with your Application, or any third 
party's use of the Application (whether in whole or in part) to access or use of Open 
API(s) or API Content/Services (even if such activity is fraudulent), or any third party's 
use of any Open API or API Content/Services (even if such activity is fraudulent), or 
your violation of the Terms herein. We retain the right to select any counsel to be 
retained by you in accordance with your provision of a defense for us. Should You 
recommend any such counsel, the counsel must be approved by us prior to retention. 
We reserve the right to defend us or hold you responsible for defending us against 
such claim, subject to our right to participate in such defense or settlement at our cost. 
You will reasonably cooperate with us in any such defense at your cost. These 
indemnification provisions and the rights or obligations granted by or through it are in 
addition to any other rights or obligations in these Terms and shall not be construed to 
provide an exclusive remedy. 

 
8. Security and Harmful Code 

You ensure that each Application contains protections that are adequate to keep 
secure and prevent the interception or the misrouting of any Data. You ensures that 
each Application receives and transmits Data with a protocol at least as secure as 
those being accepted by the API Platform. Secure encryption shall be applied between 
the communicating parties throughout the respective communication session in order 
to safeguard the confidentiality and the integrity of data, using strong and widely 
recognized encryption techniques. 

You ensure that any API Credentials, issued by the Bank and included in the 
Application are encrypted and protected from exposure and alteration. 

Without prejudice to Clause 3 you will not include (or enable or permit to be included), 
in or in connection with any Application, any spyware, malware, virus, worm, Trojan 
horse or other malicious or harmful code, or any software application not expressly 
and knowingly authorized by each applicable User prior to being downloaded, installed 
or used. 

 
9. Compliance 

The User must also comply with the following, which are hereby incorporated by 
reference: 

a. The Personal Data Protection Policy 
b. The Cookies Policy 

In the event of any conflict between the content of these Terms and the above policies, 
which are available on the Site, these Terms controls the use of the API Platform.   

https://www.praxiabank.com/en/protection-policy/
https://www.praxiabank.com/en/terms-of-use/


 
10. Right to Terminate 

We may suspend your access to API Platform or terminate your registration without 
notice, in our sole discretion, and without liability for such suspension or termination, 
upon: (i) information or belief that you, your Application or others have accessed an 
API or API Content/Services other than your Open API(s) or API Content/Services; (ii) 
breach or threatened breach of the licenses set forth in these Terms (including but not 
limited to the Documentation) and/or the restrictions therein; (iii) as recommended or 
required to comply with any applicable law or regulation; or (iv) you have not accessed 
the Sandbox or actively worked with the Open APIs in the Sandbox for a period of 
three (3) months. We may otherwise terminate your registration with or without cause 
upon fifteen (15) days prior written notice. You may terminate your registration by 
notifying us in writing fifteen (15) calendar days in advance via e-mail sent to 
contact@openbankproject.com. In the event of a termination by either party, you agree 
to cease using all Open APIs accessed pursuant to these Terms, promptly (but under 
any circumstances in no more than two (2) business days) remove the Open API and 
API Content/Services from your Application and delete any API Content/Services you 
possess or control. 

 
11. General Provisions 

If you do not accept these Terms in full, you may not access or use the Open API or 
API Content/Services. 

The Terms, which includes the documents referenced herein, constitutes the entire 
agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and 
supersedes any and all other proposals and agreements (oral or written) between the 
parties related to your access to or use of Open API(s) and/or API Content/Services 
within or through the Sandbox and/or using Sandbox Data. To the extent these Terms 
conflicts with another agreement between you and us related to the licensing, access 
and/or use of Open API(s) and/or API Content/Services outside the Sandbox and/or in 
the context of live, actionable data and/or real transactions, such other agreement will 
govern. 

Users of this Site are obliged to comply with the provisions and regulations contained 
in Greek, European and international law, and the relevant telecommunications 
legislation, and to refrain from any illegal or abusive conduct when using this website 
or in relation to use hereof, and from adopting unfair competition and other illegal 
practices. Users of this Site are responsible for any harm to the API Platform due to 
improper or unlawful use of the Site or the services offered via it. If Praxia Bank is 
involved in any litigation or is required to pay any type of compensation as a result of 
users violating their obligations contained in the Terms, users shall be obliged to 
indemnify the Bank on these grounds.      

Should any provision of these Terms be or become invalid, the validity of the Terms 
as a whole shall remain unaffected. The invalid provision must be replaced by a valid 
provision within the context of the remaining contractual interpretation which 
corresponds to the economic intent and purpose of these rules as a whole.  

Nothing in these Terms will be construed as creating a partnership, franchise, agency, 
fiduciary, employment or joint venture relationship of any kind between the parties, and 
neither you nor we will have the authority to bind the other party or to contract in the 
name of or create a liability against the other party in performing its obligations or 
exercising its rights under these Terms. 



You may not assign, transfer or permit the exercise by any other party of your rights 
under these Terms. We may subcontract, assign or novate these Terms or any of our 
rights to any third party.   

 
12. Governing Law and Jurisdiction 

The Terms are governed by and interpreted in accordance with the laws of Greece 
and the Courts of Athens will have exclusive jurisdiction in respect of any dispute, 
which may arise. 

  



Περίληψη 

O παρόν διαδικτυακός τόπος προσφέρεται από την Praxia Bank, η οποία 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Open Bank Project και έγγραφα τεκμηρίωσης υπό 

την άδεια της Tesobe.  

O παρόν διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την Ανοιχτή Διεπαφή Προγραμματισμού 

του Open Bank Project (Open Bank Project API Platform) και εργαλεία όπως API 

Explorer, API Manager και CLI υπό την άδεια της Tesobe.  Οι προδιαγραφές των ΑPI 

παρέχονται ομοίως υπό την άδεια της Tesobe εκτός από τα τελικά σημεία του Berlin 

Group που παρέχονται από την άδεια “Creative Commons” (CC-BY-ND).  

Το παρόν έγγραφο ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις (οι «Όροι») του 

Διαδικτυακού Τόπου. Οι Όροι διέπουν την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και 

περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις και την χρήση της διεπαφής ή των Δεδομένων τα 

οποία μπορεί κανείς να λάβει ή να έχει πρόσβαση μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, 

περιλαμβανομένων των Open APIs. 

Η εγγραφή, η πρόσβαση και η χρήση της API Πλατφόρμας της Praxia Bank στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://praxiabank.openbankproject.com  

συμπεριλαμβανομένου κάθε συναφούς εργαλείου ή/και Εφαρμογής, όπως αυτά 

εκάστοτε παρέχονται από την Praxia Bank κατά την διακριτική της ευχέρεια, 

συνιστούν επίσης αντικείμενο των Όρων του παρόντος. 

Με την πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο, δηλώνετε ότι συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε 

από τους παρόντες Όρους. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να διαβάσετε 

προσεκτικά τους Όρους αυτούς. Επίσης αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και 

αποδεχτεί του Όρους της Πολιτικής για την Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων και των Cookies. Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να τροποποιήσουμε 

το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του εν λόγω Διαδικτυακού Τόπου οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση με μόνη την δημοσιοποίηση 

των αναθεωρημένων Όρων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Οι αναθεωρημένοι Όροι  

θα εφαρμόζονται κατά την εκάστοτε ορισθείσα από την Praxia Bank ημερομηνία και 

σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους. Εν όψει 

των παραπάνω, συμφωνείτε να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα ενώ αποδέχεστε ότι η συνεχής πρόσβαση ή χρήση του 

Διαδικτυακού Τόπου συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των Όρων όπως τυχόν 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Με το παρόν συμφωνείτε επίσης με όλες τις οδηγίες, τεχνικά πρότυπα και 

προδιαγραφές, κανόνες και άλλους όρους και προϋποθέσεις που ενδέχεται να 

αναρτηθούν από την Praxia Bank στον Διαδικτυακό Τόπο ή να ανακοινωθούν σε 

εσάς με οποιονδήποτε τρόπο από την Praxia Bank, καθώς και οποιαδήποτε 

τροποποίηση αυτών (οι «Πρόσθετοι Όροι»), οι οποίοι θεωρείται ότι   

ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών. 

https://praxiabank.openbankproject.com/
https://www.praxiabank.com/el/prostasia-dedomenon/
https://www.praxiabank.com/el/prostasia-dedomenon/
https://www.praxiabank.com/el/oroi-hrisis/


Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους αυτούς ή οποιαδήποτε Πολιτική αναφέρεται σε 

αυτούς, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων και την Πολιτική Cookies, παρακαλείστε να μην επισκεφτείτε τον 

Διαδικτυακό τόπο ή να μην χρησιμοποιήσετε τα Open APIs. 

Προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης, παρακαλώ σημειώστε ότι αποδεχόμενοι τους 

Όρους επιβεβαιώνετε ότι ενεργείτε αυστηρά υπό την ιδιότητα του επαγγελματία και 

όχι του «καταναλωτή». 

  



Ορισμοί 

Αρμόδια Δικαστήρια: Τα Δικαστήρια της Αθήνας 

Διαδικτυακός Τόπος: www.praxiabank.com 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Κάθε δικαίωμα, τίτλος ή έννομο συμφέρον 

αναφορικά με τα δικαιώματα δημιουργού, τα δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, τις 

ευρεσιτεχνίες, τις εφευρέσεις, τα εμπορικά σήματα, τις εμπορικές επωνυμίες, την 

υπεραξία, τα δικαιώματα διαδικτυακών ονομάτων, τις διευθύνσεις ιστοσελίδων, τα 

σχέδια, την τεχνογνωσία, τα εμπορικά απόρρητα καθώς και τα άλλα δικαιώματα 

εμπιστευτικών πληροφοριών ανεξάρτητα από το αν είναι καταχωρημένα ή αν είναι 

δεκτικά καταχώρισης, σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των άλλων δικαιωμάτων που έχουν ισοδύναμες ή παρόμοιες συνέπειες.     

Δεδομένα: Κάθε δεδομένο, περιεχόμενο, υλικό και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

(συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων μεταδεδομένων) που εκάστοτε 

μεταφέρεται, αποθηκεύεται ή είναι προσβάσιμη μέσο της API Πλατφόρμας, ή 

διατίθεται με οποιονδήποτε τρόπο από την Praxia Bank στον Χρήστη και συνδέεται 

με τα Open API(s).       

Έγγραφα Τεκμηρίωσης: Κάθε διαδικτυακός οδηγός χρήστη, εργαλειοθήκη 

λογισμικού, ή βοηθητικό και εκπαιδευτικό υλικό για τα Open APIs, όπως το 

περιεχόμενο των οποίων εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και τα οποία είναι 

προσβάσιμα μέσω της API Πλατφόρμας. Τα Έγγραφα Τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν 

κάθε κώδικα λογισμικού (εκτός των Κωδικών API) τον οποίο η Praxia Bank διαθέτει 

για να επιτρέψει την χρήση ενός Open API από μία Εφαρμογή (για παράδειγμα, 

κωδικό που θα ενσωματωθεί σε μια εφαρμογή για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 

μέσω αυτού του Open API) καθώς και κάθε  προαπαιτούμενο, «ρουτίνα», 

πρωτόκολλο, εργαλείο, παράμετρο, περιορισμό, προδιαγραφή, έγγραφο αναφορικά 

με οποιοδήποτε Open API, όπως αυτό διατίθεται από την Praxia Bank σύμφωνα με 

τους Όρους του παρόντος και το εφαρμοστέο ισχύον νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο. 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες: Όλες οι πληροφορίες της Praxia Bank που 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές ή οι οποίες εύλογα αντιμετωπίζονται ευλόγως 

ως εμπιστευτικές από οποιονδήποτε τρίτο μέρος. 

Εσείς: Το πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο ή χρησιμοποιεί τα 

διαθέσιμα στον Διαδικτυακό Τόπο APIs. 

Εφαρμογή: Οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού η οποία χρησιμοποιεί οποιοδήποτε 

Open API προσφέρεται από την Praxia Bank (π.χ. εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας-

mobile app ή ιστοσελίδα η οποία αλληλοεπιδρά με τα Open APIs). 

Εφαρμοστέο Δίκαιο: Το Ελληνικό Δίκαιο 

Κωδικός API ή Token: O μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που ταυτοποιεί κάθε 

Εφαρμογή ή/και τρίτο μέρος ως Χρήστη ενός Open API και ο οποίος παρέχεται από 

την Praxia Bank με σκοπό την πρόσβαση του Χρήστη στα Open APIs σύμφωνα με 

http://www.praxiabank.com/


τους παρόντες Όρους. Για την αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης, η Praxia Bank 

δύναται να δέχεται ή να αρνείται την παροχή των Κωδικών API υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. H Praxia Bank ενδέχεται να ενεργοποιήσει, αναστείλει ή να 

απενεργοποιήσει τους Κωδικούς API προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η χρήση τους 

είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους και τα εκ του Νόμου ή του Κανονιστικού 

πλαισίου προαπαιτούμενα. 

Όροι: Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν. 

Περιεχόμενο API: Οποιοδήποτε Open API, οι Κωδικοί των API(s), τα Έγγραφα 

Τεκμηρίωσης καθώς και τα τεχνικά γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά αυτών 

(περιλαμβανομένου κάθε αντιγράφου, περίληψης, προδιαγραφών, τμήματος, 

αποσπάσματος και παραγώγου αυτών, καθώς και των σχετικών εγκαταστάσεων 

δοκιμών τους) τα οποία διατίθενται από ή για λογαριασμό της Praxia Bank προς τον 

Χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή αναφορικά με τα API(s). 

Χρήστης: Ο τελικός χρήστης μίας Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων Εσάς. 

API Πλατφόρμα: To ηλεκτρονικό σύστημα της Praxia Bank το οποίο λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής μεταξύ των Εφαρμογών και των Open APIs. 

API Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες οι οποίες είναι προσβάσιμες ή 

εκτελούνται από ένα συγκεκριμένο Open API και οι οποίες υπάγονται στους Όρους 

όπως προσδιορίζονται ακολούθως. 

Open API: Οποιαδήποτε Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογής της Praxia Bank 

(που ενδέχεται να αποτελείται από κώδικα, οδηγίες ή/και δεδομένα και 

πληροφορίες), όπως δύναται να διατίθεται από την Praxia Bank κατά την διακριτική 

της ευχέρεια και η οποία επιτρέπει την διασύνδεση της με μία Εφαρμογή, σύμφωνα 

με τους εν προκειμένω Όρους. 

Praxia Bank: H ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία Praxia Bank με έδρα το 

Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 24Β, ΤΚ 15125. Οι αναφορές «εμείς», «μας» ή «δικό 

μας» αναφέρονται στην Praxia Bank ή στην Tesobe. 

Sandbox: Το διαδικτυακό περιβάλλον δοκιμής καθώς και το σχετικό υλικό, οι 

πληροφορίες και πηγές που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

https://praxiabank.openbankproject.com    

Sandbox Δεδομένα: Τα ψεύτικα, συγκεκαλυμμένα, συγκεχυμένα, κρυπτογραφημένα 

ή/και άλλως ανακριβή ή ανενεργά δεδομένα δοκιμών τα οποία παρέχονται μέσω 

του Sandbox για χρήση ή για την ανάπτυξη Εφαρμογών.  

TESOBE: TESOBE GmbH με έδρα το Βερολίνο Γερμανίας, οδός Osloer Str. 16/17, 

13359. Οι αναφορές «εμείς», «μας» ή «δικό μας» αναφέρονται στην Praxia Bank ή 

στην Tesobe. 

 

 

https://praxiabank.openbankproject.com/


 

1. H Εγγραφή σας 

Η API Πλατφόρμα είναι μια οικειοθελής προσφορά της Praxia Bank που επιτρέπει την 

επιμελή δοκιμή των Eφαρμογών σας, πριν χρησιμοποιήσετε τα Open APIs για 

πραγματικούς σκοπούς. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοί οι Όροι λειτουργούν συμπληρωματικά των 

προβλεπόμενων απαιτήσεων του Ν. 4537/2018, της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 (γνωστή 

και ως «PSD 2») και κάθε άλλης υποκείμενης ή παρεπόμενης νομοθεσίας και 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων. 

Με αυτόν τον τρόπο, παρέχουμε σε εσάς το δικαίωμα περιορισμένης πρόσβασης και 

χρήσης του Sandbox, του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών API και των Δεδομένων 

Sandbox, για να αναπτύξετε, να ελέγξετε και να ενισχύσετε την πρόσβαση σας στις 

ως άνω παροχές μέσω Εφαρμογής και να χρησιμοποιήσετε το Περιεχομένο και τις 

Υπηρεσίες API σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης 

που συνδέεται με την πρόσβαση ή την χρήση των παροχών αυτών.  

Η Praxia Bank διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει τις αιτήσεις εγγραφής 

σας κατά την ελεύθερη κρίση της, χωρίς να απαιτείται η παροχή σχετικής 

αιτιολογίας. Συμφωνείτε ότι θα γνωστοποιήσετε στην Praxia Bank όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή σας, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν πραγματικών ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων 

σχετικά με την πρόσβασή σας στην API Πλατφόρμα. Οποιεσδήποτε πληροφορίες 

που παρέχετε σε σχέση με την εγγραφή σας πρέπει να είναι αληθείς και πλήρεις ενώ 

είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε τις πληροφοριές αυτές επικαιροποιημένες και 

ακριβείς καθ’ όλη την διάρκεια της εγγραφής σας. 

Μετά την επιτυχή εγγραφή, παρέχονται σε εσάς οι Κωδικοί API. Μόνο με την χρήση 

των Κωδικών API θα έχετε την δυνατότητα πρόσβασης ή χρήσης του Περιεχομένου 

και των Υπηρεσιών API ή/και των Open APIs, ενώ σας παρέχεται μόνο η άδεια 

χρήσης αυτών με μοναδικό σκοπό τη συμμετοχή στην API Πλατφόρμα, 

αποκλειόμενου του δικαιώματος περαιτέρω μεταβίβασης. Οι Κωδικοί API είναι 

εμπιστευτικοί και ως εκ τούτου δε επιτρέπεται η περαιτέρω πώληση, μεταβίβαση, 

παραχώρηση της άδειας χρήσης τους ή η καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο αποκάλυψη 

αυτών σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, 

εξαιρουμένων των Χρηστών εκείνων που υπόκεινται στον άμεσο πειθαρχικό ή 

οργανωτικό έλεγχο σας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι είστε αποκλειστικά 

υπεύθυνοι για την πρόσβασή σας στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς και για όλες τις 

δραστηριότητες που εκτελούνται με την χρήση των Κωδικών API. Σε περίπτωση 

όπου αντιληφθείτε ή υποψιάζεστε ότι έχουν παραβιαστεί οι Κωδικοί API, είστε 

υποχρεωμένοι να ενημερώσετε την Praxia Bank χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Τέλος καλείστε να μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε ή να τροποποιήσετε του 



Κωδικούς API ή οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό ασφαλείας που χρησιμοποιεί η Praxia 

Bank σε σχέση με την API Πλατφόρμα. 

2. Όρια χρήσης 

Η Praxia Bank διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση ή/και τη χρήση της 

API Πλατφόρμας με διάφορα μέσα και χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια, 

περιλαμβάνοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την δυνατότητα να περιορίζει τον 

όγκο των αιτήσεων πρόσβασης καθώς και τον αριθμό των παρεχόμενων χρήσεων, 

υπηρεσιών, λειτουργιών, δεδομένων ή/και οποιασδήποτε άλλης μορφής του 

Περιεχομένου API. Ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφωθεί με τους περιορισμούς 

αυτούς από την χρονική στιγμή που η Praxia Bank προβεί σε σχετική γνωστοποίηση.  

Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να αναθεωρήσετε, να αλλάξετε, να τροποποιήσετε 

ή να αλλοιώσετε τις Υπηρεσίες API (ή τον τρόπο που απεικονίζονται) με σκοπό να 

καταστήσετε τις Υπηρεσίες API καταχρηστικές, αθέμιτες, παράνομες, ψευδείς ή 

παραπλανητικές. Εάν οι Υπηρεσίες API περιλαμβάνουν υπερσυνδέσεις στον 

Διαδικτυακό μας Τόπο, η Εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιήσει την πλήρη, 

αμετάβλητη διεύθυνση URL ως HREF ή συγκρίσιμο λειτουργικό σύνδεσμο για την 

προσήκουσα παρακολούθηση και λειτουργικότητα. 

Ο Χρήστης οφείλει να διορθώσει με προσοχή τυχόν ουσιώδη σφάλματα ή 

δικτυακούς ιούς (web bugs) στην εφαρμογή του, τα οποία προκαλούν εσφαλμένη 

πρόσβαση στα Open APIs ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργικότητα 

ή την απόδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου API, της API Πλατφόρμας ή 

οποιασδήποτε ιστοσελίδας, προϊόντος ή υπηρεσίας της Praxia Bank∙ διαφορετικά η 

Praxia Bank διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει/ακυρώσει τους Κωδικούς API που 

έχουν δοθεί στον Χρήστη. Προσηκόντως και μετά από σχετικό μας αίτημα, 

συμφωνείτε να μας παρέχετε εύλογη πρόσβαση στην Εφαρμογή σας, τα έγγραφα, 

τις πληροφορίες, καθώς και στοιχεία των υπαλλήλων, των υπεργολάβων και τους 

τρίτων αντιπροσώπων σας. 

 

3. Απαγορεύσεις  

Με το παρόν σας χορηγούμε άνευ ανταλλάγματος, περιορισμένη, µη αποκλειστική 

και µη µεταβιβάσιµη, χωρίς δικαίωμα υποαδειοδότησης, ανακλητή άδεια 

πρόσβασης και χρήσης των Open APIs για την ανάπτυξη, τον έλεγχο, την σύνδεση 

και την ενίσχυση της Εφαρμογής σας προς όφελός σας.  

Η χρήση των Open APIs και του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών API υπόκειται σε 

εύλογες πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 

αλλά όχι περιοριστικά των διαδικασιών Κωδικών μιας Χρήσης (OTP), οι οποίες 

ενδέχεται να μην γνωστοποιούνται πλήρως και να διαφέρουν ανά χρονικά 

διαστήματα. Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών 

API ή/και των Open API σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, απαγορεύεται να 

εκτελείτε ούτε να συμμετέχετε σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 



α. Την διανομή, χορήγηση, δημοσιοποίηση, διάθεση, πώληση, εκμίσθωση, 

χρηματοδοτική μίσθωση, υποαδειδότηση ή εκχώρηση σε οποιοδήποτε τρίτο 

μέρος οποιουδήποτε Κώδικα API στον οποίο έχετε πρόσβαση σύμφωνα με 

τους παρόντες Όρους εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους 

ειδικότερους όρους του παρόντος,   

β. Την χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, αράχνης, εφαρμογής ανάκτησης ή άλλης 

αυτόματης συσκευής για την  ανάκτηση, την εύρεση, την «εξαγωγή 

δεδομένων (data mine)», προϊόντων ή υπηρεσιών για οποιοδήποτε μη 

εξουσιοδοτημένο σκοπό, 

γ. Την εμφάνιση έναντι τρίτων εικονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται 

με χρήση οποιουδήποτε Open API, Περιεχομένου/Υπηρεσιών API, Sandbox 

ή/και Δεδομένων Sandbox στα οποία έχετε πρόσβαση βάσει των Όρων του 

παρόντος σαν πραγματικές συναλλαγές, 

δ. Την σύνδεση των Open APIs με μία Εφαρμογή που είναι προσβλητική, 

καταχρηστική, δυσφημιστική, παρενοχλητική, απειλητική, χυδαία, 

πορνογραφική, ανήθικη, παράνομη (ή που προάγει παράνομη συμπεριφορά) 

ή δημιουργεί διακρίσεις ή που κατά την ελεύθερη κρίση μας είναι 

ακατάλληλη, 

ε. Την χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών API ή/και των 

Open APIs για την προώθηση ή σε σχέση με οποιαδήποτε πραγματική 

συναλλαγή (εικονική ή πραγματική) ή οποιαδήποτε συναλλαγή με νομικές ή 

άλλες πραγματικές συνέπειες για εσάς, τους Χρήστες σας ή οποιονδήποτε 

συμμετέχοντα στη συναλλαγή, ανεξάρτητα από το εάν τα δεδομένα που 

εμπλέκονται είναι Sandbox Δεδομένα ή παρέχονται ή υποβάλλονται για 

χρήση από εσάς, τους Χρήστες σας ή την Εφαρμογή σας, 

στ. Την απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης των υπηρεσιών ή 

των συστημάτων της Praxia Bank, 

ζ. Την πρόκληση ζημίας, διαταραχής ή αρνητικής επιρροής της λειτουργίας των 

υπηρεσιών ή των συστημάτων της Praxia Bank, 

η. Την παρακώλυση οποιουδήποτε άλλου τρίτου από τη εξουσιοδοτημένη 

χρήση του περιεχομένου των Open APIs, 

θ. Την συλλογή πληροφοριών άλλων τρίτων προσώπων που έχουν 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Open APIs, 

ι. Την εισαγωγή τυχόν υιών ή άλλου κακόβουλου κωδικού, σκουληκιών 

(worms), ελαττωμάτων, δούρειων ίππων (Trojans) ή οποιοδήποτε άλλου 

κακόβουλου λογισμικού μέσω της Εφαρμογής σας ή μέσω της πρόσβασή ή 

της χρήσης του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών API ή/και των Open APIs, 

ια. Την χρήση του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών API ή/και των Open APIs, εν 

όλω ή εν μέρει, με σκοπό την παροχή πιστώσεων, απασχόλησης ή ασφάλισης 

ή για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή δύναται να πραγματοποιηθεί από τους 

καταναλωτές, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τους εκάστοτε 

εφαρμοστέους κανόνες δικαίου, 

ιβ. Την χρήση Open API σε συνδυασμό με Εφαρμογή που προσφέρει, επιτρέπει ή 

προωθεί τυχερά παιχνίδια και 



ιγ. Την χρήση Open API για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, 

καταχρηστικός, δυσφημιστικός, χυδαίος ή που παραβιάζει τους κανόνες 

εκκαθάρισης καθώς και τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος 

πληρωμών ή των εκάστοτε αντίστοιχων προδιαγραφών. 

 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Η Praxia Bank έχει τα αποκλειστικά Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή την άδεια 

χρήσης αυτών αναφορικά με τα Open APIs και τον Δικτυακό Τόπο και 

προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού ή/και του Διεθνούς 

Δικαίου. Εμείς ή οι δικαιοπάροχοι μας επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων 

μας αναφορικά με τα Open APIs και τον εν προκειμένω Διαδικτυακό Τόπο. Τα 

διαθέσιμα στον Διαδικτυακό Τόπο APIs συνιστούν ένα σκέλος του Open Bank Project 

API και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright (C) 2011-2018 TESOBE 

GmbH) παραχωρήθηκαν στην Praxia Bank κατόπιν άδειας της Tesobe για 

εμπορικούς σκοπούς. Τα . Τα Berlin Group APIs διέπονται από τους όρους της διεθνής 

δημόσιας άδειας «Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International 

Public License».    

Περαιτέρω, εμείς και οι δικαιοπάροχοι μας διατηρούμε αποκλειστικά όλα τα 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε όλα τα Open APIs, όλες τις υπηρεσίες API, 

όλα τα Έγγραφα Τεκμηρίωσης, το Sandbox, όλα τα Sandbox δεδομένα, όλα τα 

σήματα και όλες τις άλλες διαδικασίες και τις λειτουργικότητες, το λογισμικό, τα 

έγγραφα, τα εμπορικά ή διακριτικά σήματα, τα γραφικά, τα αρχεία κειμένου, τα 

αρχεία ήχου και βίντεο καθώς και όλα τα άλλα περιεχόμενα που είναι προσβάσιμα 

μέσω της API Πλατφόρμας ή μέσω οποιουδήποτε από τα Open APIs ή/και του 

περιεχομένου ή/και της υπηρεσίας που είναι προσβάσιμη μέσω των Open APIs και 

οποιοδήποτε ή όλα τα άλλα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με 

την API Πλατφόρμα και τους παρόντες Όρους, ακόμη και αν περιλαμβάνονται, 

χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται στην Εφαρμογή σας σύμφωνα με τους 

παρόντες Όρους. 

Τα δικαιώματα της πνευματικής μας ιδιοκτησίας δεν μπορούν να τροποποιηθούν, 

να αντιγραφούν, να αλλοιωθούν, να αναπαραχθούν, να προσαρμοστούν ή να 

μεταφραστούν χωρίς ρητή εξουσιοδότηση από τους κυρίους αυτών. 

Με το παρόν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να 

ενσωματώσουμε στην API Πλατφόρμα ή σε οποιοδήποτε από τα Open APIs ή τις 

υπηρεσίες API τυχόν προτάσεις που υποβάλατε κατά την διασύνδεση σας με αυτά. 

Εάν ενσωματωθεί στην API Πλατφόρμα, οποιοδήποτε Open API ή οποιαδήποτε 

υπηρεσία API, οι εν λόγω προτάσεις θα αποτελέσουν μέρος αυτών, συνιστώντας 

πνευματική ιδιοκτησία μας και δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε 

οικονομική αποζημίωση σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με τις 

προτάσεις αυτές. 



Ωστόσο, διατηρείτε όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί της Εφαρμογής 

σας ενώ εγγυάστε ότι φέρετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε 

οποιοδήποτε περιεχόμενο που σας έχει χορηγηθεί ή έχει προγραμματιστεί στην API 

Πλατφόρμα και ότι το περιεχόμενο αυτό δεν παραβιάζει ή αντιβαίνει τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Ως εκ τούτου, παραμένετε 

αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο και η Praxia Bank 

αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης αναφορικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο 

τέτοιου είδους. Εν όψει των αμέσως παραπάνω αναφερόμενων, δεσμεύεστε ότι θα 

αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την Praxia Bank από τυχόν έξοδα ή ζημίες που 

υπέστη λόγω οποιασδήποτε εγερθείσας έναντι αυτής αξίωσης αποζημίωσης ή 

αγωγής από οποιονδήποτε τρίτο, ισχυριζόμενου ότι το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε 

άλλο υλικό που παρέχεται ή χρησιμοποιείται από εσάς αναφορικά με την API 

Πλατφόρμα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα 

οποιουδήποτε τρίτου. 

Σημειώνεται ότι εάν η Praxia Bank ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο που έχετε 

αναπτύξει στο πλαίσιο της API Πλατφόρμας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας κατά 

την κρίση της και να σας προτείνει πρόσθετες προβλέψεις για περαιτέρω 

αξιολόγηση του περιεχομένου αυτού. 

 

5. Πληροφορίες 

Εάν και εφόσον αποκτήσετε γνώση ή λάβετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε σχέση με 

την API Πλατφόρμα, τις υπηρεσίες και το Περιεχόμενο API, το Sandbox και τα 

Sandbox Δεδομένα, πρέπει να αντιμετωπίζετε τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά 

εμπιστευτικές και δεν επιτρέπεται να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους ή σε 

οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους σας εκτός από εκείνους που απαιτείται να 

λάβουν γνώση αυτών για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος και υπό την 

επιφύλαξη ότι οι υπάλληλοι ενημερώνονται ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές 

και δηλώνουν εγγράφως ότι απαγορεύεται να προβούν στην δημοσιοποίηση ή/και 

την επεξεργασία αυτών κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν κεφάλαιο. 

Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμείνουν στην αποκλειστική μας κυριότητα. 

Ως εκ τούτου, αναγνωρίζετε ότι δεν παρέχεται σε εσάς καμία άδεια αναφορικά με 

οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 

οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα κυριότητας σε περίπτωση όπου τυχόν λάβετε γνώση 

των εν λόγω πληροφοριών ούτε χορηγείται σε εσάς οιασδήποτε μορφής εγγύηση 

αναφορικά με τις πληροφορίες αυτές. 

Εν όψει του παρόντος όρου, ευθύνεστε και οφείλετε αποζημίωση έναντι της Praxia 

Bank αναφορικά με τυχόν απώλεια, έξοδα, ζημία ή βλάβη που υπέστη η Praxia Bank 

ή οποιοσδήποτε από το προσωπικό της, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος 

όρου. Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται, ότι οι τυχόν απώλειες, έξοδα, 

ζημίες ή βλάβες που τυχόν υφίσταται οποιοσδήποτε από το προσωπικό της Praxia 

Bank θεωρείται ότι αποτέλεσαν βλάβη της Praxia Bank. Ως εκ τούτου, συμφωνείται 



ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Praxia Bank δύναται να ζητήσει αποζημίωση από εσάς 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον παρόντα Όρο. 

Τέλος, συμφωνείτε να προστατεύετε αυτές τις πληροφορίες από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να τις αντιμετωπίζετε με την ίδια φροντίδα με την 

οποία θα αντιμετωπίζατε τις δικές σας εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες. Αυτό 

το καθήκον εμπιστευτικότητας εξακολουθεί να ισχύει για πέντε (5) χρόνια από τη 

στιγμή που παύει η εγγραφή σας στην API Πλατφόρμα. 

 

6. Περιορισμός ευθύνης 

Η API Πλατφόρμα και το Περιεχόμενο API παρέχονται "ως έχουν" και η χρήση των 

Open APIs γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Praxia Bank αποποιείται κάθε 

εγγύησης σχετικά με τα Open APIs, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των 

εγγυήσεων σχετικά με την συνεχή διαθεσιμότητα τους ή την ακρίβειά τους. 

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε ότι η ευθύνη 

μας περιορίζεται, αποκλείοντας κάθε τυχόν αξίωση που απορρέει από την χρήση 

των Open APIs. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο 

αποκλεισμός της ευθύνης μας περιλαμβάνει την μη αποκατάσταση έμμεσων, 

παρεπόμενων, επακόλουθων, ειδικών βλαβών καθώς και βλαβών παραδειγματικού 

χαρακτήρα ή με χαρακτήρα κύρωσης, ανεξάρτητα από το αν η αξίωση αυτή 

βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως ακόμα και εάν είχαμε λάβει 

γνώση για την πιθανότητα επέλευσης τέτοιας ζημίας.  

Περαιτέρω, δεν εγγυόμαστε ούτε αποδεχόμαστε καμία αξίωση αναφορικά με την 

διαθεσιμότητα ή το χρόνο λειτουργίας του Sandbox, των Δεδομένων του Sandbox, 

της API Πλατφόρμας και/ή οποιουδήποτε Περιεχομένου και των Υπηρεσιών API. 

Επισημαίνεται ότι οι παρόντες Όροι δεν σας παρέχουν δικαίωμα τεχνικής ή 

οιασδήποτε μορφής υποστήριξης αναφορικά με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες 

API ή τα Open APIs. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι παραμένετε αποκλειστικά 

υπεύθυνοι για την παροχή κάθε υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας σε σχέση με τη 

χρήση των Open APIs και ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε 

οποιαδήποτε υποστήριξη ή τεχνική βοήθεια σε εσάς για τη χρήση των Open APIs. 

Ο Διαδικτυακός μας τόπος παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να εισέλθουν σε 

συνδέσμους, υπερσυνδέσμους ή διαφημιστικά πλαίσια (banners) για να 

μεταφερθούν σε ιστοσελίδες τρίτων μερών των οποίων το περιεχόμενο επιλέγεται 

αποκλειστικά από τους φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Η Praxia 

Bank δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι εν λόγω ιστοσελίδες θα είναι διαθέσιμες και δεν 

εγκρίνει ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο τους ή για το αν οι 

παρεχόμενες μέσω αυτών πληροφορίες είναι ορθές, νόμιμες, πλήρεις, 

επικαιροποιημένες ή ακριβείς. Η Praxia Bank δεν είναι υπεύθυνη για την ποιότητα 

και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τα 

πρόσωπα αυτά μέσω των εν λόγω ιστοσελίδων. Η Praxia Bank δεν ευθύνεται για 



τυχόν δυσλειτουργία ή μη προσήκουσα λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων ή για 

τυχόν ζημίες που υφίστανται οι χρήστες από την πρόσβαση και τη χρήση των 

πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών. 

Εν όψει των παραπάνω αναγνωρίζετε ότι το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές 

περιβάλλον και παρόλο που η Praxia Bank εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα 

ασφαλείας, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου θα είναι 

διαθέσιμες σε συνεχή βάση ή θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα ή 

ιούς. Η Praxia Bank δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων ή άλλες απώλειες 

που ενδέχεται να  υποστείτε εσείς ή οι Χρήστες σας ή τρίτα μέρη λόγω χρήσης,  

αντιγραφής, λήψης ή καταστροφής δεδομένων ή προσβολής από ιούς ή hacking 

οποιωνδήποτε αρχείων και πληροφοριών που είναι διαθέσιμα μέσω του Δικτυακού 

μας Τόπου. Εσείς ή οι Χρήστες σας ή τρίτα μέρη είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για 

την προστασία του δικού σας συστήματος από ιούς. 

 

7. Αποζημίωση 

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και χωρίς να 

απαιτείται προκαταρκτικός προσδιορισμός του τελικού δικαιώματος αποζημίωσης, 

Εσείς οφείλετε να αποζημιώνετε, προστατεύετε, υπερασπίζεστε, να διαφυλάσσετε 

και να προφυλάσσετε από ζημίες Εμάς καθώς και τους υπαλλήλους, διευθυντές, 

αντιπροσώπους, δικηγόρους, νόμιμους διαδόχους και εκχωρητές μας έναντι κάθε 

δημόσιου ή άλλου τρίτου προσώπου το οποίο έχει αξιώσεις για κάθε είδους 

απώλεια, ευθύνη, κύρωση, προσφυγή, αστικό ή ποινικό πρόστιμο ή ζημία που 

επιδιώκεται είτε μέσω προφορικού διακανονισμού είτε αγωγής κατατεθείσας σε 

βάρος ημών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) 

που σχετίζονται, προέρχονται ή συνδέονται με την Εφαρμογή ή οποιαδήποτε 

χρήση της Εφαρμογής από τρίτο (εν όλω ή εν μέρει) με σκοπό την πρόσβαση ή 

χρήση των Open APIs ή του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών των APIs (ακόμα και 

εάν η δραστηριότητα είναι δόλια) ή την χρήση από οποιονδήποτε τρίτο του 

Περιεχομένου και των Υπηρεσιών API ή των Open APIs (ακόμη και αν αυτή η 

δραστηριότητα είναι δόλια) ή σε περίπτωση παραβίασης των Όρων του παρόντος. 

Στο πλαίσιο των ως άνω διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε οποιονδήποτε 

δικηγόρο για την υπεράσπιση μας ενώπιων των αρμόδιων δικαστικών αρχών, η 

αμοιβή του οποίου θα καταβληθεί από εσάς. Σε περίπτωση που Εσείς μας προτείνετε 

δικηγόρο προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να χορηγήσουμε την συγκατάθεση μας για 

την πρόσληψη του. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε 

την υπεράσπιση μας ή να σας καταστήσουμε υπεύθυνους για την υπεράσπισή μας 

ως προς τις ως άνω αξιώσεις, με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να 

παρέμβουμε στην Δίκη ή να συμμετέχουμε σε τυχόν διακανονισμό αναλαμβάνοντας 

τα έξοδα που μας αναλογούν. Ωστόσο, θα συνεργαστείτε μαζί μας προς τον σκοπό 

της υπεράσπισης μας με δικά σας έξοδα. Οι εν προκειμένω διατάξεις αποζημίωσης 

και τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις που έχουν χορηγηθεί από ή μέσω του 

παρόντος κεφαλαίου είναι επιπρόσθετες των οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων 



ή υποχρεώσεων που απορρέουν συνολικά από τους παρόντες Όρους και δεν 

πρέπει να ερμηνεύονται ως αποκλειστικά μέτρα αποκατάστασης. 

 

8. Ασφάλεια και επιβλαβής κώδικας 

Με το παρόν διασφαλίζετε ότι κάθε Εφαρμογή περιέχει προστατευτικά μέτρα που 

είναι επαρκή για την ασφαλή φύλαξη και την αποτροπή της υποκλοπής 

οποιωνδήποτε δεδομένων. Εξασφαλίζετε ότι κάθε Εφαρμογή λαμβάνει και μεταδίδει 

δεδομένα με την χρήση ασφαλούς πρωτόκολλου τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με 

εκείνα που χρησιμοποιούνται με την API Πλατφόρμα. Περαιτέρω συμφωνείται ότι 

πρέπει να εφαρμόζεται ασφαλής κρυπτογράφηση μεταξύ των επικοινωνούντων 

μερών κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου επικοινωνίας, προκειμένου να 

διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων, 

χρησιμοποιώντας ισχυρές και ευρέως αναγνωρισμένες τεχνικές κρυπτογράφησης. 

Με το παρόν διασφαλίζετε περαιτέρω ότι οι Κωδικοί API που εκδίδονται από την 

Praxia Bank και ενσωματώνονται στην Εφαρμογή είναι κρυπτογραφημένοι και 

προστατευμένοι από τυχόν έκθεση σε τρίτους και τροποποιήσεις. 

Με την επιφύλαξη του Όρου 3 συμφωνείτε ότι δεν θα συμπεριλάβετε (ή διευκολύνετε 

ή επιτρέψετε να συμπεριληφθεί), σε ή αναφορικά με οποιαδήποτε Εφαρμογή, 

οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, κακόβουλο λογισμικό, ιό, σκουλήκι 

(worm), δούρειο ίππο (Trojan)  ή άλλο κακόβουλο ή επιβλαβή κώδικα ή οποιαδήποτε 

εφαρμογή λογισμικού, σε περίπτωση ρητής και εν γνώσει σας εξουσιοδότηση προς 

τούτο από κάθε Χρήστη πριν από τη λήψη, εγκατάσταση ή χρήση. 

 

9. Κανονιστική Συμμόρφωση 

Πέραν των ως άνω ο Χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες πολιτικές: 

α. Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και  

β. Την Πολιτική Cookies 

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του περιεχομένου των Όρων του Παρόντος και 

των ως άνω πολιτικών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό μας Τόπο, οι 

Όροι του Παρόντος θα υπερισχύουν ως προς την ρύθμιση της χρήση της API 

Πλατφόρμας. 

 

10. Δικαίωμα Λύσης 

Στο πλαίσιο της παρούσας μπορούμε να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην API 

Πλατφόρμα ή να καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους χωρίς προειδοποίηση, κατά 

τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς αντίστοιχη ευθύνη μας ως προς αυτό, εφόσον: 

(i) υφίστανται ενδείξεις ή διαβεβαιώσεις ότι εσείς, η Εφαρμογή σας ή οποιοσδήποτε 

https://www.praxiabank.com/el/prostasia-dedomenon/
https://www.praxiabank.com/el/oroi-hrisis/


άλλος έχει πρόσβαση σε Open API ή στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες API 

διαφορετικών του εν λόγω Open API ή του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών API, 

(ii) υφίσταται παραβίαση ή ενδεχόμενο παραβίασης των αδειών που αναφέρονται 

στους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Εγγράφων 

Τεκμηρίωσης) ή/και των σχετικών περιορισμών που περιέχονται σε αυτούς, (iii) 

συνιστάται ή απαιτείται σύμφωνα με τον εκάστοτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, 

ή (iv) δεν έχετε πρόσβαση στο Sandbox ή ενεργή δραστηριότητα στα Open API και 

στο Sandbox για περίοδο τριών (3) μηνών. Περαιτέρω, έχουμε δικαίωμα να 

καταγγείλουμε το παρόν με ή χωρίς σπουδαίο λόγο κατόπιν προγενέστερης 

έγγραφης ειδοποίησης δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την οριστική παύση της εισόδου 

σας στα Open API. Ομοίως, διατηρείτε το δικαίωμα να καταγγείλετε το παρόν 

κατόπιν προγενέστερης έγγραφης ειδοποίησης δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 

παύση εισόδου σας στα Open APIs με την αποστολή email στην διεύθυνση 

contact@openbankproject.com. Σε περίπτωση καταγγελίας από οποιοδήποτε μέρος, 

συμφωνείτε να διακόψετε τη χρήση όλων των Open APIs στα οποία έχετε πρόσβαση 

αμέσως (αλλά σε καμία περίπτωση σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργάσιμων 

ημερών) να αφαιρέσετε το Open API και το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες API από 

την Εφαρμογή σας και διαγράψετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο και Υπηρεσία API που 

διαθέτετε ή ελέγχετε. 

 

11. Γενικές διατάξεις 

Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες Όρους, καλείστε να μην εισέλθετε ή 

κάνετε χρήση του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών APIs ή των Open APIs. 

Οι Όροι, στους οποίους περιλαμβάνονται τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν, 

αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο 

του παρόντος και αντικαθιστά κάθε τυχόν άλλη πρόταση και συμφωνία (προφορική 

ή γραπτή) μεταξύ των μερών σχετικά με την πρόσβασή σας στο Open API ή τη χρήση 

του του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών API στο εσωτερικό ή μέσου του Sandbox 

ή/και χρησιμοποιώντας τα Sandbox Δεδομένα. Στο βαθμό που οι παρόντες Όροι 

έρχονται σε σύγκρουση με κάθε άλλη μεταξύ μας ειδικότερη συμφωνία σχετικά με 

την παροχή αδειών, την πρόσβαση ή/και τη χρήση των Open APIs ή/και του 

Περιεχομένου και των Υπηρεσιών API που πραγματοποιούνται εκτός του 

περιβάλλοντος Sandbox και/ή στο πλαίσιο πραγματικών συναλλαγών, αυτή η 

ειδικότερη μεταξύ μας συμφωνία θα υπερισχύει των παρόντων Όρων. 

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και 

τη σχετική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών καθώς και να απέχουν από 

οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά σε σχέση με την χρήση του 

Δικτυακού Τόπου και από ενέργειες αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε άλλη 

παράνομη πρακτική. Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου είναι υπεύθυνοι για τυχόν 

ζημιά στην API Πλατφόρμα λόγω κακής χρήσης ή παράνομης χρήσης του Δικτυακού 



Τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Εάν η Praxia Bank 

εμπλέκεται σε οποιαδήποτε διαφορά ή υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε 

είδος αποζημίωσης λόγω παραβίασης των υποχρεώσεών που περιέχονται στους 

Όρους, οι Χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Τράπεζα για αυτούς τους 

λόγους. 

Τυχόν μερική ή ολική ακυρότητα ενός από τους όρους της παρούσας δεν επηρεάζει 

την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων όρων της Σύμβασης. Ο άκυρος όρος πρέπει να 

αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί βάσει έγκυρης διάταξης στο πλαίσιο του 

οικονομικού και συνολικού σκοπού της παρούσας.  

Σε καμία περίπτωση οι παρόντες Όροι δεν θεσπίζουν μεταξύ μας οποιασδήποτε 

εταιρική σχέση ή σχέση δικαιόχρησης, πρακτορείας, καταπίστευσης, κοινοπραξίας ή 

εργασιακής σχέσης και οποιουδήποτε είδους σχέσης και κανένας από εμάς δεν 

δύναται να δεσμεύει το άλλο μέρος ή να συνάπτει συμβάσεις στο όνομα αυτού και  

να δημιουργεί υποχρεώσεις έναντι του άλλου μέρους κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του ή την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τους παρόντες 

Όρους. 

Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε ή επιτρέψετε την άσκηση 

από οποιονδήποτε τρίτο των δικαιωμάτων που απορρέουν  από τους παρόντες 

Όρους. Ωστόσο, δύναται να αναθέσουμε με υπεργολαβία ή να εκχωρήσουμε τους 

Όρους αυτούς ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματά μας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 

 

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

Οι Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και 

τα Δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε 

διαφορά που ενδέχεται να προκύψει. 

 


