
Όροι και Προϋποθέσεις COSMOTE Mobile Easy Transfer  

 

▪ Ο συνδρομητής από τον οποίο αιτείσαι το χρηματικό υπόλοιπο θα 

ενημερωθεί με SMS. Αν επιλέξει να πραγματοποιήσει τη μεταφορά του 

ποσού που έχει ζητηθεί, τότε θα λάβεις και το αντίστοιχο ενημερωτικό 

SMS.  

▪ Ο συνδρομητής Καρτοκινητού COSMOTE που θα σου στείλει το ποσό, 

χρεώνεται, επιπρόσθετα του ποσού μεταφοράς, με 0,20€ ανά μεταφορά. 

Το ποσό μεταφέρεται ολόκληρο, χωρίς αφαίρεση φόρου κινητής 

τηλεφωνίας.  

▪ Ο συνδρομητής Καρτοκινητής ο οποίος γίνεται αποδέκτης της μεταφοράς 

δεν χρεώνεται.  

▪ Ο συνδρομητής Καρτοκινητής μπορεί να γίνει αποδέκτης ποσού έως 4 

μεταφορές ανά ημερολογιακό μήνα και να μεταφέρει αντίστοιχα έως 4 

μεταφορές ανά ημερολογιακό μήνα.  

▪ Το όριο των αιτημάτων που μπορείς να πραγματοποιηθούν από 

συνδρομητή Καρτοκινητής είναι 6/ημέρα ή 18/μήνα.  

▪ Η μεταφορά χρηματικού ποσού από συνδρομητή Συμβολαίου COSMOTE 

λογίζεται σαν τυπική ανανέωση υπολοίπου ενώ η μεταφορά χρηματικού 

ποσού από συνδρομητή καρτοκινητής COSMOTE ή Καρτοσυμβολαίου 

θεωρείται μεταφορά χρηματικού υπολοίπου και όχι ανανέωση υπολοίπου 

και συνεπώς δεν αποδίδονται τα όποια προνόμια συνδέονται με την 

ανανέωση υπολοίπου.  

▪ Οι συνδρομητές Καρτοκινητής έχουν αυτόματα προενεργοποιημένη την 

υπηρεσία COSMOTE Easy Transfer. Για απενεργοποίηση, στείλε SMS στον 

αριθμό 1219 με λεκτικό OFF ET.  

▪ Ο αρχικός χρόνος ομιλίας καθώς και ο χρόνος ομιλίας που προέρχεται από 

προσφορές δεν μεταφέρεται.  

▪ Συνδρομητής καρτοκινητής δεν θα μπορεί να μεταφέρει οποιοδήποτε 

ποσό σε άλλο συνδρομητή καρτοκινητής, αν δεν έχει πραγματοποιήσει 

ανανεώσεις συνολικής αξίας 20€ και άνω τους τελευταίους 4 μήνες (120 

ημέρες).  

▪ Συνδρομητής καρτοκινητής ο οποίος έχει λάβει χρήματα μέσω της 

υπηρεσίας COSMOTE Mobile Easy Transfer από άλλο συνδρομητή 

καρτοκινητής, δεν θα μπορεί να μεταφέρει οποιοδήποτε ποσό σε άλλο 

συνδρομητή καρτοκινητής, εάν πρώτα δεν πραγματοποιήσει ανανέωση 

χρόνου ομιλίας.  

▪ Κάθε ανανέωση υπολοίπου ισχύει για 2 μήνες από την ημερομηνία 

ανανέωσης. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρου διαστήματος δεν 

πραγματοποιηθεί νέα ανανέωση, τυχόν υπολειπόμενο ποσό κατά την 

ημερομηνία συμπλήρωσης των 2 μηνών, θα μηδενίζεται. Στους 3 μήνες (90 

ημέρες) χωρίς ανανέωση υπολοίπου, θα πραγματοποιείται φραγή 

εισερχομένης και εξερχόμενης κίνησης (ΟΜΙΛΙΑ, SMS, INTERNET) ενώ 

στους 13 μήνες λήγει η σύνδεση σου. 

▪ Συνδρομητές καρτοκινητής οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της 

ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) μπορούν να 

μεταφέρουν ποσά μόνο σε όσους συνδρομητές καρτοκινητής είναι και 

αυτοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ενιαίας ψηφιακής πύλης της 



δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) 

 

▪ Συνδρομητές Συμβολαίου COSMOTE οι οποίοι μεταφέρουν χρηματικό 

ποσό μέσω της υπηρεσίας Easy Transfer σε συνδρομητές Καρτοκινητής 

ηλικίας μικρότερης από 29 ετών και εγγεγραμμένους στο Μητρώο της 

ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ),  δεν θα 

χρεώνονται για τη συγκεκριμένη μεταφορά με τέλη καρτοκινητής 

τηλεφωνίας στο λογαριασμό τους. 


