
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

«Επιβράβευση Συναλλαγών Μέσω Καρτών Visa» 

____________________________________________________________________ 

 

Η παρούσα προωθητική ενέργεια «Επιβράβευση Συναλλαγών Μέσω Καρτών Visa» 

διοργανώνεται από τη «Visa Europe Services LLC» με αριθμό εγγραφής BR007632 και 

διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου επι της οδού 1 Sheldon Square, London W2 6TT, 

Ηνωμένο Βασίλειο, με την υποστήριξη της διαφημιστικής εταιρείας «Innovation Advertising 

Limited», με αριθμό εγγραφής ΗΕ 29825  και διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου 

Ακαδημίας 21, ΚΕΜΑ Building, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία – Κύπρος.  

 

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 

όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής («Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής»).  

 

1. Ορισμοί 

Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής, οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν τη 

σημασία που τους αποδίδεται κατωτέρω: 

 

«Διαφημιστική Εταιρεία» σημαίνει  την Innovation Advertising Limited, με αριθμό εγγραφής 

ΗΕ 29825  και διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου Ακαδημίας 21, ΚΕΜΑ Building, 2107 

Αγλαντζιά, Λευκωσία – Κύπρος. 

 

«Επωφελούμενος» ή/και «Συμμετέχων» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 

δεκαοκτώ (18) ετών το οποίο διαθέτει Κάρτα Visa και προβαίνει με αυτήν σε οποιαδήποτε 

Συναλλαγή.  

 

«Κάρτα Visa» σημαίνει  κάθε πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα Visa ή που έχει 

εκδοθεί από συνεργαζόμενο με τη Visa τραπεζικό ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένων των 

ψηφιακών τραπεζών), το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

 

«Προωθητική Ενέργεια» ή/και «Διαγωνισμός» σημαίνει την προωθητική ενέργεια 

«Επιβράβευση Συναλλαγών Μέσω Καρτών Visa». 

 

«Προωθών» ή/ και «Visa» σημαίνει την «Visa Europe Services LLC», με αριθμό εγγραφής 

BR007632 και με διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου 1 Sheldon Square, London W2 6TT, 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

«Συναλλαγή» σημαίνει οποιαδήποτε συναλλαγή με Κάρτα Visa που πραγματοποιείται με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

 

 

 



2. Πλαίσιο Προωθητικής Ενέργειας και Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 

(α) Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας 

Στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας, οποιοσδήποτε κάτοχος Κάρτας Visa διενεργεί 

οποιαδήποτε Συναλλαγή για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε εμπορικό 

σημείο πώλησης ή/και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εν γένει πληρωμής στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, ή το εξωτερικό καθώς και διαδικτυακά, ανεξαρτήτως χρηματικής 

αξίας, δύναται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό και να έχει τη δυνατότητα να κερδίσει 

επιβράβευση ύψους 50€ (πενήντα Ευρώ) μέσω κλήρωσης.  

 

Κάθε Συναλλαγή θα προσμετράται και με κάθε Συναλλαγή ο εκάστοτε Επωφελούμενος θα 

λαμβάνει από μια (1) συμμετοχή στη σχετική διαδικασία ανάδειξης νικητών ενώ 

διευκρινίζεται ότι επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό γίνεται αυτόματα με την διενέργεια μιας Συναλλαγής χωρίς ο Συμμετέχων να 

οφείλει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.  

 

Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη και να μην προσμετρήσει οποιαδήποτε 

Συναλλαγή, εφόσον εύλογα κρίνει ότι αυτή είναι αντίθετη στους παρόντες Όρους και 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 

(β) Διάρκεια  

Η Προωθητική Ενέργεια θα διενεργηθεί από 02/05/2022 έως και 30/06/2022, ωστόσο, η Visa 

διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει άνευ βλάβης την Προωθητική Ενεργεία νωρίτερα κατά 

την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο. 

 

(γ) Ανάδειξη Νικητών   

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδεικνύονται μέσω κλήρωσης στην οποία θα συμμετέχει 

το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών που επελέγησαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Ειδικότερα, την 1η Αυγούστου 2022, η Διαφημιστική Εταιρεία θα διενεργήσει ηλεκτρονική 

κλήρωση με τη χρήση ανωνυμοποιημένων στοιχείων των Συναλλαγών μέσω ειδικού 

λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση. Έπειτα, τα στοιχεία των 

Συναλλαγών που θα αναδεικνύονται μέσω της κλήρωσης θα προωθούνται στη Visa η οποία 

και θα φροντίζει για την απόδοση της σχετικής επιβράβευσης. 

 

Το ποσό της επιβράβευσης θα πιστώνεται από τον Προωθούντα είτε απευθείας στην Κάρτα 

Visa με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι Συναλλαγές (σε περίπτωση πιστωτικής ή 

προπληρωμένης Κάρτας Visa)  ή απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που είναι 

συνδεδεμένος με την Κάρτα Visa (σε περίπτωση χρεωστικής Κάρτας Visa). Σε κάθε 

περίπτωση, η πίστωση θα εμφανίζεται στην ανάλυση κινήσεων της εκάστοτε Κάρτας Visa με 

την ένδειξη “VisaGift More on visa.com.cy”. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση όπου για 

οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να πιστωθεί η επιβράβευση στο λογαριασμό του 

Επωφελούμενου δικαιούχου, αυτή (η επιβράβευση) θα ακυρώνεται και ο  Επωφελούμενος 

δικαιούχος δε θα δύναται να τη διεκδικήσει. 



(δ) Είδος Επιβράβευσης 

Η κλήρωση θα αναδείξει συνολικά 2,560 (δύο χιλιάδες πεντακόσιους εξήντα) νικητές, σε 

κάθε έναν εκ των οποίων θα πιστωθεί το ποσό των 50€ (πενήντα Ευρώ) μέχρι την 30η 

Σεπτεμβρίου 2022. Διευκρινίζεται ότι ο κάθε Συμμετέχων θα δύναται να αναδειχθεί νικητής 

πάνω από μια φορά.   

 

3. Προσωπικά Δεδομένα 

Για τους σκοπούς της ταυτοποίησης των συναλλαγών των Συμμετεχόντων στην Προωθητική 

Ενέργεια και την παροχή της επιβράβευσης, η Visa θα χρησιμοποιεί ή/και θα επεξεργάζεται 

τα στοιχεία  των συναλλαγών σας καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα 

προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που 

είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.visa.com.cy.  

 

Διευκρινίζεται ότι οι τράπεζες που εξέδωσαν τις Κάρτες Visa δεν θα παρέχουν ή άλλως 

κοινοποιήσουν στη Visa επιπρόσθετα στοιχεία ή/και δεδομένα που επιτρέπουν την 

ταυτοποίηση φυσικών προσώπων. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η Visa δεν ευθύνεται για τη 

συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί η 

εκάστοτε τράπεζα, η οποία και θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.       

 

4. Αποκλεισμός Ευθύνης της Visa και Διαφημιστικής Εταιρείας 

H Visa ή/και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν θα ευθύνονται (στο μέγιστο επιτρεπόμενο από την 

ισχύουσα νομοθεσία βαθμό):  

(i) Για τυχόν απώλεια ή ζημία των Συμμετεχόντων που σχετίζεται με την διοργάνωση ή τη 

διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας ή με τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στην 

Προωθητική Ενέργεια ή με την τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής.  

(ii) Για τυχόν καθυστέρηση στην απόδοση του ποσού της επιβράβευσης οφειλόμενη σε 

τεχνικά σφάλματα.  

(iii) Για τυχόν τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των Καρτών Visa, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τον τερματικό 

εξοπλισμό POS της εκάστοτε επιχείρησης ή/και οποιαδήποτε πλατφόρμα  ηλεκτρονικών / 

επιγραμμικών (online) πληρωμών. 

 

5. Τροποποιήσεις  

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο 

https://www.visa.com.cy.  Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες 

Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της 

Προωθητικής Ενέργειας και του χρόνου διεξαγωγής των κληρώσεων) σε περίπτωση που 

αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να αναλαμβάνει 

ή/και να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα. Οποιαδήποτε 

σχετική τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης των τροποποιημένων Όρων 

και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.   

 

 

https://www.visa.com.cy/
https://www.visa.com.cy/


6. Παράπονα Επίλυση Διαφορών  

Τυχόν παράπονα σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια θα υποβάλλονται  μέσω της 

Διαφημιστικής Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση leoburnett@leoburnett.com.cy 

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από ή σε σχέση με την 

ερμηνεία ή/και την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή/και την 

Προωθητική Ενέργεια εν γένει, θα είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
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TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATING THE PROMOTION  

“Rewarding Visa Card Payments”  

____________________________________________________________________ 

 

This promotion, “Rewarding Visa Card Payments”, is implemented by «Visa Europe Services 

LLC» with registration number BR007632 and registered office at 1 Sheldon Square, London 

W2 6TT, UK, with the support of the advertising agency «Innovation Advertising Limited», 

with registration number ΗΕ 29825 and registered office at 21 Academias Street, KEMA 

building, 2107 Aglantzia, Nicosia – Cyprus.   

 

Participating in the Promotion amounts to unconditional acceptance of these terms and 

conditions (“Terms and Conditions”). 

 

7. Definitions 

In these Terms and Conditions, the following words shall have the meaning attributed to them 

below:  

 

“Advertising Agency” means Innovation Advertising Limited, with registration number ΗΕ 

29825 and registered office at 21 Academias Street, KEMA building, 2107 Aglantzia, Nicosia – 

Cyprus. 

 

“Beneficiary” and/or “Participant” means any person over eighteen (18) years old who holds 

a Visa Card and uses it for any Payment.  

 

“Visa Card” means any credit, debit or prepaid Visa card issued by any banking institution 

which cooperates with Visa (including digital banks) which is supervised by the Central Bank 

of the Republic of Cyprus. 

 

“Promotion” and/or “Competition” means the promotion “Rewarding Visa Card Payments”. 

 

“Promoter” and/or “Visa” means “Visa Europe Services LLC” with registration number 

BR007632 and registered office at 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kindgom. 

 

“Payment” means a Visa Card payment executed in any way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Promotion Framework and Participation Conditions  

 

(a) Promotion Description 

In the framework of the Promotion, any Visa Card holder making a Payment for the purchase 

of goods or services in any commercial point and/or the execution of any payment in general 

in Cyprus or abroad as well as online, regardless of the transaction value, may participate in 

the Promotion and have the opportunity to participate in a draw and win a reward of 50€ 

(fifty Euros). 

 

All Payments will be accounted for and with each Payment, Participants will be allowed one 

(1) participation in the draw, clarifying that multiple entries in the Promotion are allowed. 

Participation in the Competition is made automatically upon making a Payment, without the 

Participant having to proceed with any other action.  

 

Visa reserves the right to invalidate any Transaction and refuse to allow it entry to the draw, 

if it deems, at its sole discretion, that any such Transaction is in breach of these Terms and 

Conditions.   

 

(b) Duration  

The Promotion shall take place between 02/05/2022 and 30/06/2022, however, Visa reserves 

the right to stop the Promotion earlier, without prejudice, at its discretion and for any reason. 

 

(c) Declaring Winners    

The winners of the Promotion will be declared through a draw amongst all entries deemed 

valid throughout the duration of the Competition. In particular, on August 1st, 2022, the 

Advertising Agency will procure an electronic draw with the use of anonymized Payment data, 

through a special software that does not allow human intervention. Thereafter, data of the 

winning Payments will be forwarded to Visa which will give the respective reward.  

 

The amount of the reward shall be credited by the Promoter either directly to the Visa Card 

used for the Payments (in case of a credit or prepaid Visa Card) or directly to the bank account 

of the Visa Card (in case of a debit Visa Card). In either case, the credit shall appear in the 

statement of the relevant Visa Card under the indication “VisaGift_More on visa.com.cy”. It 

is hereby clarified, that in case the reward cannot be credited to the Beneficiary’s account for 

any reason, the same (reward) shall be cancelled and the Beneficiary shall not be entitled to 

claim it.  

 

(d) Type of Reward  

The draw will declare 2,560 (two thousand five hundred and sixty) winners in total, each being 

credited with the amount of 50€ (fifty Euros) by September 30th 2022. It is hereby clarified 

that each Participant may be declared a winner more than once.  

 

 



9. Personal Data 

For the purposes of identifying the transactions of the Participants in the Promotion and the 

payment of the reward, Visa will use and/or process the data of your transactions as well as 

the personal data which are necessary to that respect, per the provisions of the privacy policy 

which is available at https://www.visa.com.cy. 

 

It is hereby clarified that the banks which issued the Visa Cards will not provide or otherwise 

disclose Visa any additional information and/or data which will allow the identification of 

individuals. It is further clarified that Visa is not responsible for the collection, processing and 

use of personal data executed by any bank, such bank being the controller of such data.  

 

10. Limitation of Visa’s and the Advertising Agency’s Liability   

Visa and/or the Advertising Agency shall not be liable (to the greater extend permitted by 

applicable law): 

(i) For any damages or losses the Participants may suffer in relation to the organization or the 

implementation of the Promotion or the participation of any Participant in the Promotion or 

any amendment of these Terms and Conditions; 

(ii) For any delay in the payment of the reward due to technical problems;  

(iii) For any technical problems related to the use of Visa Cards, including any technical 

problems related to the POS equipment of any business and/or any on line payments 

platform; 

 

11. Amendments 

These Terms and Conditions are available at https://www.visa.com.cy. Visa reserves the right 

to amend these Terms and Conditions (including the duration of the Promotion and the timing 

of the draws) in case this is deemed necessary at its absolute discretion, without incurring any 

liability whatsoever vis-à-vis any Participant. Any amendment hereto shall apply as of the date 

the amended Terms and Conditions are posted in the aforesaid webpage. 

 

12. Complaints – Dispute Resolution  

Any complaints related to the Promotion shall be addressed through the Advertising Agency 

at: leoburnett@leoburnett.com.cy  

 

These Terms and Conditions are subject to the laws of the Republic of Cyprus and the courts 

of the Republic of Cyprus shall have jurisdiction over any dispute that arises out of or in 

connection with the interpretation and/or application of these Terms and Conditions and/or 

the Promotion in general. 

 

 

 

https://www.visa.com.cy/
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