
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
«Επιβράβευση Ανέπαφων Συναλλαγών Καρτών Visa Μέσω Έξυπνων Συσκευών» 

____________________________________________________________________ 

 

Η παρούσα προωθητική ενέργεια «Επιβράβευση Ανέπαφων Συναλλαγών Καρτών Visa Μέσω 

Έξυπνων Συσκευών» διοργανώνεται από τη «Visa Europe Services LLC.» με διεύθυνση 

εγγεγραμμένου γραφείου 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: 

 

«Ανέπαφη Συναλλαγή» σημαίνει συναλλαγή με Κάρτα Visa που πραγματοποιείται μέσω 

Έξυπνης Συσκευής ή/και μέσω της εφαρμογής Apple Pay. 

 

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

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

Αγλαντζιά, Λευκωσία – Κύπρος. 

 

«Εβδομάδα» σημαίνει το χρονικό διάστημα που άρχεται ημέρα Δευτέρα, ώρα 00:01πμ και 

παρέρχεται την προσεχή ημέρα Κυριακή, ώρα 23:59μμ. 

 

«Έξυπνη Συσκευή» σημαίνει smart phones ή/και smart watches (π.χ. FitBit, Apple Watch, 

Garmin κτλ.) ή /και άλλα smart devices με δυνατότητα πραγματοποίησης ανέπαφων 

συναλλαγών. 

 

«Επωφελούμενος» ή/και «Συμμετέχων» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 

άνω των δεκαοκτώ (18) ετών το οποίο προβαίνει σε Ανέπαφη Συναλλαγή με Κάρτα Visa μέσω 

Έξυπνης Συσκευής.  

 

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

εκδοθεί από τα ακόλουθα συνεργαζόμενα με τη Visa τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία 

εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και παρέχουν στους κατόχους των Καρτών Visa εκδόσεώς τους την 

υπηρεσία mobile payments, ήτοι κατά το χρόνο που θα διαρκεί η παρούσα Προωθητική 

Ενέργεια, την Ελληνική Τράπεζα, την Τράπεζα Κύπρου και την Τράπεζα RCB. 



«Προωθητική Ενέργεια» σημαίνει την προωθητική ενέργεια «Επιβράβευση Ανέπαφων 

Συναλλαγών Καρτών Visa Mέσω Έξυπνων Συσκευών». 

 

«Προωθών» ή/ και «Visa» σημαίνει την «Visa Europe Services LLC.» με διεύθυνση 

εγγεγραμμένου γραφείου 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

2. Πλαίσιο Προωθητικής Ενέργειας και Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 

(α) Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας 

Στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας κάθε Ανέπαφη Συναλλαγή θα προσμετράται, και ο 

εκάστοτε Επωφελούμενος θα λαμβάνει από τον Προωθούντα χρηματική επιβράβευση 

ύψους πέντε (5) Ευρώ για κάθε τρείς (3) Ανέπαφες Συναλλαγές που πραγματοποιεί με 

ημερομηνία συναλλαγής εντός της ίδιας Εβδομάδας, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) Ευρώ 

ανά ημερολογιακό μήνα. 

 
Διευκρινίζεται, ότι στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας προσμετρώνται όλες οι 

Ανέπαφες Συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού που πραγματοποιούνται είτε εντός είτε εκτός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Διευκρινίζεται περαιτέρω, ότι πληρωμές που πραγματοποιούνται 

στα πλαίσια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες και δεν θα 

προσμετρώνται για τους σκοπούς της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας. 

 

Διευκρινίζεται ότι στην Προωθητική Ενέργεια λαμβάνουν μέρος όλες οι Κάρτες Visa της  

Ελληνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Κύπρου και της Τράπεζας RCB,  εφόσον ο κάτοχός τους 

χρησιμοποιεί την υπηρεσία mobile payments. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με 

την υπηρεσία mobile payments, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με την τράπεζά 

σας.  

 

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

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

και Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 

(β) Διάρκεια  

Η Προωθητική Ενέργεια θα διενεργηθεί από 01/07/2021 έως και 30/09/2021, ωστόσο, η Visa 

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

τη διακριτική της ευχέρεια και για οποιαδήποτε λόγο, ιδίως σε περίπτωση εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού της Προωθητικής Ενέργειας. 

 

(γ) Τρόπος επιβράβευσης   

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

Visa με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι Ανέπαφες 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) στο τέλος κάθε 

Εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση, η πίστωση θα εμφανίζεται στην ανάλυση κινήσεων της 

εκάστοτε Κάρτας Visa με την ένδειξη “Visa Gift_More on visa.com.cy”. Διευκρινίζεται ότι, σε 

περίπτωση όπου για οποιονδήποτε λόγο που δεν ανάγεται σε πράξεις ή παραλείψεις της 

Visa 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. 

 

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 επιβράβευσης οφειλόμενη σε τεχνικά 

σφάλματα ή για καθυστέρηση στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται από την εκάστοτε 

τράπεζα.  

(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. 

(iv) Για τυχόν μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας mobile payments  από την εκάστοτε τράπεζα 

ή/και μη αποδοχής των Καρτών Visa από την εκάστοτε επιχείρηση.  

 

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) σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη 

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


διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία 

ανάρτησης των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον ανωτέρω 

διαδικτυακό τόπο.   

 

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.  

 

Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια αποτελεί ειδική προσφορά και τίποτα από όσα 

αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα επηρεάζουν ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο τροποποιούν ή αναιρούν τους όρους και προϋποθέσεις της όποιας συμβατικής 

σχέσης μεταξύ του οποιουδήποτε Συμμετέχοντα και της εκάστοτε εκδότριας τράπεζας. 
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