United Card Services Προπληρωμένη Κάρτα Όροι και Προϋποθέσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Σύμβαση προσεκτικά πριν
ενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης καθώς και οι χρεώσεις θα έχουν
εφαρμογή για όλους τους Πελάτες από την 20.05.2014
1.

Ορισμοί και ερμηνεία:

«Λογαριασμός»

ο μη καταθετικός, μη τοκοφόρος λογαριασμός χρημάτων που είναι
συνδεδεμένος με μια Κάρτα και διατηρείται αποκλειστικά με σκοπό τη
δυνατότητα διενέργειας Συναλλαγών

«Έξοδα για Κλείσιμο λογαριασμού»

Χρέωση εξαργύρωσης όπου ορίζεται στο Παράρτημα Χρεώσεων και
Ορίων

«Σύμβαση»

η παρούσα Σύμβαση αορίστου διαρκείας μεταξύ υμών και ημών στην
οποία περιλαμβάνονται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ως δύναται
να τροποποιείται κατά καιρούς,

«Εγκεκριμένο»

η έγκριση για την διενέργεια του εμβάσματος πληρωμής κάνοντας
χρήση της Κάρτας μαζί με (i) τον Κωδικό PIN ή μαζί με (ii) τον
Κωδικό CVX και την ημερομηνία λήξης ή μαζί με (iii) την υπογραφή
του Κατόχου της Κάρτας,

«Διαθέσιμο Υπόλοιπο»

τα χρήματα που έχουν φορτωθεί στο Λογαριασμό σας, δεν έχουν
ξοδευτεί και είναι διαθέσιμα προς χρήση,

«Εργάσιμη Ημέρα»

Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 έως 17.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης),
εξαιρουμένων των τραπεζικών και των επισήμων αργιών στην Κύπρο,

«Κάρτα»



Υλικό μέσο το οποίο φέρει ηλεκτρονικά αποθηκευμένη
χρηματική αξία, η οποία αντιστοιχεί σε απαίτηση έναντι της
United Card Services και/ή



«Πελάτης»

Υλικός ή ψηφιακός μηχανισμός που παρέχει πρόσβαση σε ένα
Λογαριασμό και εκδίδεται από την United Card Services με
σκοπό την δυνατότητα διενέργειας Συναλλαγών.

το άτομο που έχει υποβάλει επιτυχώς αίτημα για Υπηρεσία Πληρωμής,
στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί τουλάχιστον μια Κάρτα από εμάς
και το οποίο είναι το νομικά και οικονομικά υπόλογο άτομο, στο οποίο
παρέχονται από Εμάς οι Υπηρεσίες Πληρωμών,

«Παράρτημα Χρεώσεων και Ορίων» το Παράρτημα που συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα,
«Χρέωση»

κάθε χρέωση καταβλητέα από τον Πελάτη, ως αναφέρεται στο

Παράρτημα Χρεώσεων και Ορίων,
«Άμεση Κάρτα»

μια προπληρωμένη μη-προσωπική κάρτα που εκδίδεται άμεσα και η
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιφύλαξη των ελάχιστων
καθορισμένων ορίων σχετικά με Άμεσες Κάρτες όσον αφορά σε
φόρτωση, συναλλαγές και εξαργύρωση,

«ΓτΠΣ»

Γνωρίστε τον Πελάτη Σας, προαπαιτούμενα για γνώση και
πληροφόρηση σχετικά με πελάτες ρυθμιζόμενων νομικών προσώπων ή
σχετικά με ρυθμιζόμενες δραστηριότητες,

«Έμπορος»

λιανέμπορος ή κάθε άλλο άτομο, το οποίο δέχεται ηλεκτρονικό χρήμα
(e-money),

«Υπηρεσίες Πληρωμών»

νοούνται όλες οι υπηρεσίες πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος (emoney) καθώς και οιεσδήποτε σχετικές υπηρεσίες διατίθενται στον
Πελάτη ή/και στον Πρόσθετο Κάτοχο (στους Πρόσθετους Κατόχους)
μέσω της χρήσης του Λογαριασμού ή/και της Κάρτας,

«Προσωπική Κάρτα»

μια φυσική προπληρωμένη προσωπική κάρτα πληρωμών η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για on-line και off-line Συναλλαγές,

«Κύρια Κάρτα»

η πρώτη Κάρτα που εκδίδεται από Υμάς στον Πελάτη κατά το άνοιγμα
του Λογαριασμού

«Φόρτωση»

η πίστωση του Λογαριασμού σας με χρήματα,

«Συστήματα»

MasterCard ως εμφαίνεται στην Κάρτα σας,

«Συναλλαγή»

η πραγματοποίηση ή απόπειρα πραγματοποίησης: (i) μίας πληρωμής ή
μίας αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών από Έμπορο με (ολική ή μερική)
πληρωμή μέσω των Υπηρεσιών Πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων
πληρωμών μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή ταχυδρομικής εντολής, (ii)
ανάληψης μετρητών από ATM ή τράπεζα με χρήση της Προσωπικής
Κάρτας πλέον κάθε επιβάρυνσης με έξοδα που αφορούν στην ανάληψη
μετρητών, η οποία γίνεται είτε από εμάς είτε από τρίτο μέρος,

«Όνομα Χρήστη και Κωδικός
Πρόσβασης»

οι δυο προσωπικοί κωδικοί που έχει επιλέξει ο Πελάτης για την
πρόσβασή του στις Υπηρεσίες Πληρωμής,

«Εικονική Κάρτα»

μια άυλη προπληρωμένη ηλεκτρονική κάρτα πληρωμών, η χρήση της
οποίας περιορίζεται σε αγορές μέσω διαδικτύου (on-line) ή αγορές
μέσω τηλεφώνου ή γραπτής εντολής,

«εμείς», «μας» ή «ημών»

νοείται η United Card Services Limited, UCS United Card Services ltd.,
PO Box 24756 Nicosia, Cyprus;

«εσείς» ή «σας» ή «υμών»

νοείται ο Πελάτης ή/και κάθε κάτοχος κάρτας.

2.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

2.1 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην διεύθυνση UCS Ltd, Τ.Θ. 24756,
Λευκωσία, Κύπρος
2.2 Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις κάρτες σας με απευθείας σύνδεση στην ιστοσελίδα μας:
www.moneysafecard.com
2.3 κλήση +357 2200 7887 για να αναφέρετε τις κάρτες σας αν χαθούν ή κλαπούν
2.4 μέσω e-mail στο: lost@moneysafecard.com
2.5 μέσω SMS κειμένου από επιβεβαιωμένο αριθμό του κινητού σας με τη λέξη BLOCK +357 96
777 788 ή
2..6 Για κάθε άλλη στήριξη κάρτα επικοινωνήστε μαζί μας κατά τη διάρκεια των «εργάσιμων
ημερών
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε, κατόπιν
αιτήματος, αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δωρεάν.
3.

Η Σύμβασή σας, η Κάρτα και ο Λογαριασμός σας

Η έκδοση των καρτών και η παροχή των Υπηρεσιών Πληρωμών πραγματοποιούνται από την IDT
Financial Services Limited (IDTFS), IDT Financial Services Limited, μια εποπτευόμενη τράπεζα,
που έχει άδεια από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC), Γιβραλτάρ, σύμφωνα με
τον Νόμο για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (Τράπεζες) του 1992. Εγγεγραμμένο Γραφείο: 57-63
Line Wall Road, Gibraltar. Εγγεγραμμένο No: 95716 Ιστοσελίδα: http://www.idtfinance.com E-mail:
info@idtfinance.com
3.1
Λεπτομέρειες της άδειας μας από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του
Γιβραλτάρ είναι διαθέσιμες στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής στη διεύθυνση:
http://www.fsc.gi/fsclists/Details.aspx?EntityID=6369
3.2
Η IDT Financial Services έχει άδεια λειτουργίας ως κύριο μέλος της MasterCard, το οποίο
είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της MasterCard International Incorporated. Η παραγωγή των
καρτών και των συστημάτων της τεχνολογίας που απαιτείται για τη λειτουργία των καρτών
παρέχονται από την UCS United Services Κάρτα Ltd.P. O. Box 24756 Λευκωσία, Κύπρος -1303 που
επίσης παρέχει υποστήριξη πελατών για τις κάρτες, όπως ορίζεται στον Όρο 2.
.
3.3
Η παρούσα Σύμβαση ορίζει την σχέση μεταξύ ημών και υμών όσον αφορά στην εκ μέρους
μας παροχή των Υπηρεσιών Πληρωμών από Ημάς προς Υμάς. Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει
επίσης σημαντικές προειδοποιήσεις και πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δικαιώματά Σας
καθώς και την ικανότητά Σας να ανακτήσετε τα χρήματά Σας. Η εκ μέρους σας ενεργοποίηση του
Λογαριασμού Σας, θεωρείται ως αποδοχή και πλήρης κατανόηση από μέρους σας των όρων και
προϋποθέσεων που διαλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και ως συμφωνία συμμόρφωσης με
αυτούς χρησιμοποιώντας την Κάρτα ή/και καταδεικνύοντας την αποδοχή από Εσάς. Οδηγίες
λογαριασμού για το πώς να ενεργοποιήσετε την κάρτα σας παρέχονται στην συσκευασία της κάρτας
και ένα φυλλάδιο τοποθετημένο μέσα στη συσκευασία της στιγμιαίας κάρτας
3.4
Η Κάρτα σας δεν είναι πιστωτική κάρτα. Κατά την αγορά της Κάρτας σας είχατε τη
δυνατότητα αναβάθμισης της Στιγμιαίας Κάρτας σας σε Προσωπική Κάρτα. Εάν προμηθευτήκατε μια
Εικονική Κάρτα μπορείτε με μία χρέωσή Σας να την αναβαθμίσετε ανά πάσα στιγμή σε Προσωπική
Κάρτα (απαιτείται η ενεργοποίηση της «ΓτΠΣ»). Όταν κάνετε την αναβάθμιση, η Εικονική Κάρτα θα
κλείσει και μόνο την Προσωπική Κάρτα θα είναι ενεργή για να την χρησιμοποιήσετε. Θα έχετε μόνο
ένα Λογαριασμό όπου θα τηρείται το Διαθέσιμο Υπόλοιπό σας.
3.5
Οι Υπηρεσίες Πληρωμών Σας θα ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον Μας προσκομίσετε όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες έτσι ώστε Εμείς να προβούμε στην ταυτοποίησή Σας και να μπορούμε να

συμμορφωθούμε με όλους τους εν ισχύ κανονισμούς περί Γνωριμίας με τον Πελάτη και νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τις εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα θα τηρήσουμε σε
αρχείο σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.
3.6
Έχετε τη δυνατότητα να Επαναφορτώσετε την Κάρτα σας με την επιφύλαξη των ορίων που
παρατίθενται στο Παράρτημα Χρεώσεων και Ορίων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τα εν
λόγω όρια και να απορρίψουμε οιαδήποτε Φόρτωση ανά πάσα στιγμή. Η Φόρτωση επιβαρύνεται με
Χρέωση Φόρτωσης.
3.7
Αναφορά σε νόμισμα (π.χ. Ευρώ € ή Λίρες Στερλίνες £) θα σημαίνει το εν λόγω ποσό ή το
ισόποσο στο τοπικό νόμισμα αναφοράς της Κάρτας σας.
3.8

Το Διαθέσιμο Υπόλοιπο της Κάρτας ή/και του Λογαριασμού σας δεν τοκίζεται.

3.9
Οι Υπηρεσίες Πληρωμών είναι προπληρωμένες υπηρεσίες πληρωμών και όχι πιστωτικό
προϊόν. Ως εκ τούτου, Σεις οφείλετε να διασφαλίσετε ότι το Διαθέσιμο Υπόλοιπό σας επαρκεί για την
εκάστοτε αγορά, πληρωμή ή ανάληψη που πραγματοποιείτε κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών
Πληρωμών (συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και κάθε άλλου εφαρμοστέου
φόρου, χρέωσης ή αμοιβής). Εάν για οιοδήποτε λόγο γίνει επεξεργασία Συναλλαγής και το ποσό
Συναλλαγής υπερβαίνει το Διαθέσιμο Υπόλοιπο, Σεις οφείλετε να Μας επιστρέψετε άμεσα το εν λόγω
ποσό της διαφοράς, και Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε την επεξεργασία κάθε
υφιστάμενης ή επόμενης Συναλλαγής.
3.10
Δικαίωμα αίτησης για Υπηρεσίες Πληρωμών έχουν μόνον τα άτομα που έχουν κλείσει το 18ο
έτος ηλικίας.
4.

Όρια Υπηρεσιών

Οι Συναλλαγές ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς ανάλογα με το είδος της Κάρτας, τους
ιδιαίτερους τρόπους χρήσης και τα προφίλ κινδύνου πληρωμής. Για λόγους συμμόρφωσης με τους
νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τους νόμους περί
καταπολέμησης της απάτης, Εμείς επιφυλασσόμεθα παντός δικαιώματός Μας να αλλάξουμε
συγκεκριμένους περιορισμούς πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων αυτών που δημοσιεύονται ή
περιλαμβάνονται στη παρούσα) χωρίς ειδοποίηση και στο βαθμό που απαιτείται ώστε να
ανταποκρινόμαστε στις ρυθμιστικές Μας απαιτήσεις.
5.

Χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών
5.1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Πληρωμών για Συναλλαγές με Εμπόρους του
Συστήματος μέχρι το ύψος του Διαθέσιμου Υπολοίπου σας. Εάν το Διαθέσιμο Υπόλοιπό σας
δεν επαρκεί για την πληρωμή μιας Συναλλαγής, κάποιοι Έμποροι δεν θα Σας επιτρέψουν την
χρήση της Κάρτας ή του Λογαριασμού σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους πληρωμής.
5.2. Η Κάρτα Σας (εκτός της Εικονικής Κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάληψη
μετρητών από ATM και τράπεζες που συμφωνούν να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία, όπως
αναγράφεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Χρεώσεων και Ορίων (με την επιφύλαξη
τυχόν ανώτατων ορίων που έχει ορίσει ο σχετικός φορέας λειτουργίας του ΑΤΜ ή η
τράπεζα), εκτός αν Εμείς Σας ενημερώσουμε διαφορετικά.
5.3. Η αξία της κάθε Συναλλαγής και το ποσό των εξόδων ή χρεώσεων που οφείλετε να
καταβάλλετε, όπως αυτά προκύπτουν από τη παρούσα Σύμβαση, θα αφαιρούνται από το
Διαθέσιμο Υπόλοιπο.
5.4. Συναλλαγή που έχει Εγκριθεί δεν δύναται να ακυρωθεί. Εντός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου) θα εξασφαλίσουμε την μεταφορά της πληρωμής στον πάροχο
υπηρεσιών πληρωμής του Εμπόρου εντός τριών Εργάσιμων Ημερών, ενώ από την 1η
Ιανουαρίου 2013, η μεταφορά της πληρωμής θα πραγματοποιείται εντός μιας Εργάσιμης

Ημέρας. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής του Εμπόρου βρίσκεται εκτός ΕΟΧ, η
πληρωμή θα πραγματοποιείται από Εμάς το συντομότερο δυνατό.
5.5. Οι Έμποροι και οι φορείς εκμετάλλευσης των ΑΤΜ θα ζητούν ηλεκτρονική έγκριση πριν την
επεξεργασία οιασδήποτε Συναλλαγής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η δική Σας όσο και η
δική Μας προστασία από περιπτώσεις απάτης. Εάν οιοσδήποτε Έμπορος ή φορέας
εκμετάλλευσης ΑΤΜ δεν λάβει ηλεκτρονική έγκριση, δεν θα είναι σε θέση να εγκρίνουν τη
Συναλλαγή σας.
5.6. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την έγκριση οιασδήποτε χρήσης των Υπηρεσιών
Πληρωμών, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση της παρούσας Σύμβασης ή εάν
έχουμε βάσιμες υποψίες ότι Εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος έχετε διαπράξει ή σκοπεύετε να
διαπράξετε απάτη ή να κάνετε οιαδήποτε άλλη παράνομη ή μη-επιτρεπτή χρήση των
Υπηρεσιών Πληρωμών.
5.7. Οι Υπηρεσίες Πληρωμών επιβαρύνονται με χρεώσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Χρεώσεων
και Ορίων. Κάθε Συναλλαγή επιβαρύνεται με Έξοδα Συναλλαγής. Κάθε ανάληψη μετρητών
από ΑΤΜ που γίνεται με χρήση της Κάρτας επιβαρύνεται με Έξοδα Ανάληψης Μετρητών.
Επιπρόσθετα, η ανάληψη μετρητών ενδέχεται επίσης να υπόκειται στις χρεώσεις, σύμφωνα
με τους κανόνες και τους κανονισμούς του φορέα εκμετάλλευσης του ΑΤΜ ή της τράπεζας.
Είναι δική Σας ευθύνη να ελέγξετε εάν υφίστανται πρόσθετα έξοδα, δεδομένου ότι αυτά δεν
μπορούν να επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης μετρητών.
5.8. Εάν ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή, θα έχετε τη δυνατότητα μεταφοράς του Διαθέσιμου
Υπολοίπου Σας από την Κάρτα ή τον Λογαριασμό Σας σε άλλες Κάρτες ή Λογαριασμούς.
Εάν Μας δώσετε εντολή μεταφοράς από τον Λογαριασμό Σας σε άλλο Λογαριασμό, το
αιτηθέν ποσό θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό Σας και θα πιστωθεί στο λογαριασμό που θα
Μας έχετε υποδείξει για να μεταφέρουμε το Διαθέσιμο Υπόλοιπό Σας. Για τη συναλλαγή
αυτή θα επιβαρυνθείτε με Έξοδα Μεταφοράς Λογαριασμού.

6.

Προϋποθέσεις Χρήσης σε Συγκεκριμένους Εμπόρους
6.1. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητηθεί είτε από Εμάς, είτε από Εμπόρους, το
Διαθέσιμο Υπόλοιπό σας να υπερβαίνει το ποσό της Συναλλαγής. Σε εστιατόρια για
παράδειγμα, ενδέχεται να απαιτείται να έχετε διαθέσιμο ποσό στην Κάρτα σας της τάξεως
του 15% επιπλέον του ποσού του λογαριασμού, για την κάλυψη τυχόν φιλοδωρημάτων ή
άλλων χρεώσεων για υπηρεσίες που προστίθενται από το εστιατόριο ή από εσάς.
6.2. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι Έμποροι ενδέχεται να ζητήσουν επιβεβαίωση ότι το Διαθέσιμο
Υπόλοιπό σας επαρκεί για να καλύψει το ποσό της Συναλλαγής και να δεσμεύσουν το ποσό
αυτό εκ του Διαθεσίμου Υπολοίπου σας, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες ενοικίασης
αυτοκινήτων. Σε περίπτωση που ένας Έμπορος δεσμεύσει προκαταβολικά ένα ποσό από το
Λογαριασμό Σας, δεν θα έχετε πρόσβαση στο ποσό αυτό μέχρι την ολοκλήρωση της
Συναλλαγής ή μέχρι την αποδέσμευση του ποσού από τον Έμπορο, κάτι το οποίο μπορεί να
διαρκέσει μέχρι 30 ημέρες.
6.3. Εάν χρησιμοποιήσετε την Κάρτα Σας σε πρατήριο ανεφοδιασμού καυσίμων, με επιφύλαξη
της αποδοχής εκ μέρους του Εμπόρου, ενδέχεται να χρειαστεί να δεσμευτεί προκαταβολικά
ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο ποσό στο αντίστοιχο νόμισμα. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε
ολόκληρο το δεσμευμένο ποσό ή εάν δεν επαρκεί το Διαθέσιμο Υπόλοιπο ώστε να εγκριθεί η
δέσμευση, ενδέχεται το προκαταβολικά δεσμευμένο ποσό να παραμείνει δεσμευμένο μέχρι
και για περίοδο 30 ημερών, οπότε και θα Σας διατεθεί εκ νέου.
6.4. Ορισμένοι Έμποροι ενδέχεται να μην αποδέχονται πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας Πληρωμών
Μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε την πολιτική του εκάστοτε Εμπόρου. Εμείς δεν

φέρουμε καμιά ευθύνη στην περίπτωση που οιοσδήποτε Έμπορος αρνηθεί να δεχτεί πληρωμή
με χρήση της Υπηρεσίας Πληρωμών Μας.

7.

Διαχείριση και Προστασία του Λογαριασμού σας
7.1. Είσαστε υπεύθυνοι για την Κάρτα Σας, για κάθε Όνομα Χρήστη, αριθμό PIN καθώς και για
τους κωδικούς πρόσβασης του Λογαριασμού. Μη δίνετε την Κάρτα και μη γνωστοποιείτε
τους κωδικούς ασφαλείας του Λογαριασμού Σας σε οιονδήποτε τρίτο.
7.2. Οφείλετε να φυλάξετε τον αριθμό Λογαριασμού Σας, το PIN, το Όνομα Χρήστη και τον
Κωδικό Πρόσβασης με ασφάλεια και ξεχωριστά από την Κάρτα ή οιοδήποτε αρχείο στο
οποίο φαίνεται ο αριθμός της Κάρτας, και να μην γνωστοποιείτε τα δεδομένα αυτά σε
οιονδήποτε τρίτο. Επίσης:
i.

απομνημονεύστε το ΡΙΝ Σας αμέσως μόλις το λάβετε και καταστρέψτε την επιστολή ή
κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο μέσο πληροφόρησης με το οποίο εστάλη σε Εσάς,

ii.

μην γράφετε ποτέ το ΡΙΝ πάνω στην Κάρτα Σας ή σε οτιδήποτε άλλο φυλάτε συνήθως
μαζί με την Κάρτα,

iii.

κρατάτε το ΡΙΝ πάντα μυστικό και μην το χρησιμοποιείτε στην περίπτωση που κάποιος
άλλος σας βλέπει,

iv.

μην αποκαλύπτετε ποτέ το ΡΙΝ σε οιονδήποτε τρίτο· εξαιρείται η περίπτωση κατά την
οποία το γνωστοποιείτε προφορικά (αλλά όχι γραπτώς) σε άτομο το οποίο έχει εγκριθεί
για να χρησιμοποιεί την Κάρτα Σας ή το Λογαριασμό Σας.

7.3. Οφείλετε να υπογράψετε στο πίσω μέρος κάθε Προσωπικής Κάρτας αμέσως μετά τη λήψη
της. Εάν η Κάρτα σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναλήψεις μετρητών, Εμείς θα
αποστείλουμε στον Πελάτη ταχυδρομικώς ή με άλλη εγκεκριμένη μέθοδο ένα Προσωπικό
Αριθμό Αναγνώρισης (PIN) για χρήση με την Κάρτα σας. Το PIN είναι απαραίτητο για να
κάνετε αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ ή από την τράπεζα.
7.4. Εάν ξεχάσετε το ΡΙΝ , Εσείς οφείλετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Πελατών για την αποστολή αριθμού αντικατάστασης του ΡΙΝ, ο οποίος θα Σας αποσταλεί.
Στην περίπτωση που χρειαστεί να Σας αποσταλεί το ΡΙΝ εκ νέου, λόγω παράλειψής σας να
ενημερώσετε Εμάς σχετικά με τη σωστή κύρια διεύθυνσή σας, θα επιβαρύνεστε με Έξοδα
Αντικατάστασης PIN.
7.5. Κατά την αίτηση έκδοσης της Κύριας Κάρτας, ο Πελάτης είχε ήδη ή δημιούργησε ένα Όνομα
Χρήστη και έναν Κωδικό Πρόσβασης. Θα χρειαστείτε το συγκεκριμένο Όνομα Χρήστη και
τον Κωδικό Πρόσβασης προκειμένου να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες
χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές Υπηρεσίες Πληρωμών:
i.

αλλαγή των καταχωρημένων δεδομένων Σας,

ii.

έλεγχο του Διαθέσιμου Υπολοίπου,

iii.

έλεγχο λεπτομερειών Συναλλαγής,

iv.

αίτηση για αναβάθμιση ή Πρόσθετη Κάρτα (όταν είναι εφικτό),

v.

δήλωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας Σας,

vi.

αλλαγή του Ονόματος Χρήστη ή του Κωδικού Πρόσβασής Σας.

7.6. Οι Υπηρεσίες Πληρωμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον Πελάτη.

7.7. Εσείς δεν πρέπει να δώσετε την Κάρτα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να επιτρέψετε σε κανένα
άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες Πληρωμών. Οφείλετε να τηρείτε την Κάρτα σε
ασφαλές μέρος.
7.8. Αδυναμία συμμόρφωσης με τους όρους της παραγράφου 7.2 ενδέχεται να επηρεάσει την
ικανότητά σας να διεκδικήσετε τυχόν απώλειες, στην περίπτωση που Εμείς δυνάμεθα να
αποδείξουμε ότι εσκεμμένα δεν φροντίσατε να τηρήσετε με ασφάλεια τις πληροφορίες ή ότι
ενεργήσατε με δόλο, με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή με βαρεία αμέλεια. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, η μέγιστη ευθύνη Σας θα περιορίζεται στα όσα αναγράφονται στην παράγραφο
14 κατωτέρω.
7.9. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο άλλο άτομο γνωρίζει τα δεδομένα ασφαλείας του Λογαριασμού ή
της Κάρτας σας, Εσείς οφείλετε να Μας ενημερώσετε αμέσως τηλεφωνικά στον αριθμό
εξυπηρέτησης πελατών που αναγράφεται στην πίσω όψη της κάρτας σας ή στον τηλεφωνικό
αριθμό +35722007887
7.10. Αμέσως μόλις λήξει οιαδήποτε από τις Κάρτες που είναι συνδεδεμένες με το Λογαριασμό
σας ή την βρείτε αφού έχετε προηγουμένως δηλώσει την απώλεια ή την κλοπή της, Εσείς
συμφωνείτε να καταστρέψετε την Κάρτα (τις Κάρτες) Σας, κόβοντάς τις στα δύο κατά μήκος
της μαγνητικής ταινίας.

8.

Επαλήθευση Ταυτότητας
8.1. Εάν προβείτε σε Συναλλαγές μέσω διαδικτύου, ορισμένες ιστοσελίδες απαιτούν από Εσάς να
εισάγετε το όνομα και τη διεύθυνσή Σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να καταχωρείτε
την πιο πρόσφατη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στα αρχεία μας από τον Πελάτη ως
διεύθυνση του Λογαριασμού. Η διεύθυνση του Λογαριασμού είναι και η διεύθυνση στην
οποία Εμείς θα αποστέλλουμε κάθε αλληλογραφία.
8.2. Ο Πελάτης οφείλει να μας ενημερώνει εντός 7 ημερών για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης
Λογαριασμού ή των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας Σας. Μπορείτε να Μας ενημερώσετε
επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο ενδέχεται να σας ζητήσει να
επιβεβαιώσετε την εν λόγω αλλαγή και εγγράφως. Εσείς θεωρείστε υπεύθυνοι για κάθε
απώλεια που θα προκύπτει ως άμεσο αποτέλεσμα της από μέρους σας παράληψης να μας
ενημερώσετε για τις εν λόγω αλλαγές συνεπεία αδικαιολόγητης καθυστέρησης, βαρείας
αμέλειας εκ μέρους Σας ή απάτης. Θα χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε τη νέα διεύθυνση του
Λογαριασμού Σας ζητώντας Από Εσάς τις σχετικές αποδείξεις.
8.3. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα που αφορούν στην
ταυτότητα και στη διεύθυνση κατοικίας σας (ζητώντας, για παράδειγμα, την προσκόμιση των
σχετικών πρωτότυπων εγγράφων), προς ικανοποίησή Μας καθώς και προς ικανοποίηση των
σκοπών σχετικά με την αποφυγή απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,. Επιπλέον, όσον αφορά στο Λογαριασμό σας, κατά τη στιγμή της αίτησής
σας ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο μέλλον, Εσείς εξουσιοδοτείτε Εμάς να πραγματοποιούμε
ηλεκτρονικούς ελέγχους επαλήθευσης ταυτότητας, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων.

9.

Επικοινωνίες Αναφορικά με το Λογαριασμό σας

Δεν θα Σας στείλουμε έγγραφη κίνηση του λογαριασμού σας, παρά μόνο εάν το ζητήσετε. Ωστόσο,
μπορείτε να ελέγξετε το Διαθέσιμο Υπόλοιπό σας και το ιστορικό των Συναλλαγών σας οποτεδήποτε
συνδεόμενοι με το λογαριασμό σας. Η διαδικτυακή υπηρεσία είναι δωρεάν και μπορείτε να δείτε τις
καταστάσεις με τις κινήσεις του Λογαριασμού Σας εκεί. Μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες της
ιστοσελίδας στον Όρο 2 ανωτέρω.

10. Ακύρωση Υπηρεσιών Πληρωμών
10.1. Εάν είστε Πελάτης και επιθυμείτε οποτεδήποτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες Πληρωμών, θα
πρέπει να αιτηθείτε για την ακύρωση online, στέλνοντας σε Εμάς μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση που ορίζεται στον Όρο 2 ανωτέρω, με το οποίο θα Μας
ενημερώνετε για την επιθυμία Σας να ακυρώσετε και να αιτηθείτε την επιστροφή των μη
χρησιμοποιημένων χρημάτων Σας. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να
αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία Εσείς δηλώσατε κατά
την εγγραφή του Λογαριασμού Σας. Στη συνέχεια, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα
αναστείλει κάθε μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών προς Εσάς.
10.2. Μόλις λάβουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από μέρους Εσάς (συμπεριλαμβανομένων
των ΓτΠΣ) και μόλις έχουμε επεξεργαστεί όλες τις Συναλλαγές και τα σχετικά έξοδα και
χρεώσεις που προκύπτουν από αυτές, θα επιστρέψουμε στον Πελάτη το Διαθέσιμο Υπόλοιπο
μείον τυχόν έξοδα και χρεώσεις πληρωτέα σε Εμάς, με την προϋπόθεση ότι:
i.

δεν ενεργήσατε με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή με τρόπο που να γεννά βάσιμες υποψίες
δόλου ή βαρείας αμέλειας, και

ii.

δεν οφείλουμε να δεσμεύσουμε το Διαθέσιμο Υπόλοιπό σας σύμφωνα με νόμο ή
κανονισμό ή κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας, δικαστηρίου ή άλλης κανονιστικής
αρχής.

10.3. Μετά την ακύρωση των Υπηρεσιών Πληρωμών, Εσείς είστε υπεύθυνοι να καταστρέψετε την
Κάρτα Σας.
10.4. Εάν, μετά την επιστροφή του Διαθέσιμου Υπολοίπου σας, προκύψει ότι έχουν
πραγματοποιηθεί οιεσδήποτε επιπλέον Συναλλαγές ή έχουν προκύψει περαιτέρω χρεώσεις ή
έξοδα από τη χρήση της Κάρτας ή εάν λάβουμε επιστροφή προηγούμενης χρηματικής
συναλλαγής, Εμείς θα Σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποσό και Εσείς οφείλετε να Μας
αποπληρώσετε το εν λόγω ποσό αμέσως κατόπιν σχετικού αιτήματός Μας ως χρέος.

11. Δικαίωμα Ακύρωσης («Υπαναχώρησης»)
Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση υπό τις εξής προϋποθέσεις:
11.1. Εάν αγοράσατε τις Υπηρεσίες Πληρωμών μέσω ταχυδρομείου, διαδικτύου, φαξ, ψηφιακά ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταστήματος ή διανομέων, τότε έχετε δικαίωμα εντός
μίας προθεσμίας από την ημέρα της επιτυχούς εγγραφής του Λογαριασμού Σας, να
Υπαναχωρήσετε από την παρούσα Σύμβαση και να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες Πληρωμών
χωρίς καμία ποινή, αλλά με την επιφύλαξη της αφαίρεσης οιωνδήποτε εύλογων εξόδων, με τα
οποία Εμείς επιβαρυνθήκαμε κατά την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πριν Εσείς προβείτε σε
ακύρωση. Οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί Μας εντός της εν λόγω περιόδου διαρκείας των
14 ημερών και να Μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα
Σύμβαση κα Εσείς οφείλετε επίσης να μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών. Εν
συνεχεία Εμείς θα ακυρώσουμε τις Υπηρεσίες Πληρωμών και θα επιστρέψουμε το ποσό του
Διαθέσιμου Υπολοίπου στο Λογαριασμό του Πελάτη. Εντούτοις, Εμείς διατηρούμε το
δικαίωμα να δεσμεύσουμε το Διαθέσιμο Υπόλοιπο για περίοδο έως 15 εργάσιμων ημερών
από την ημέρα που θα λάβουμε την οδηγία Σας μέχρι την επιστροφή του Υπολοίπου, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν ληφθεί όλες οι λεπτομέρειες για κάθε συναλλαγή. Εάν
χρησιμοποιήσατε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την αγορά και/ή την φόρτωση της
Κάρτας ή του Λογαριασμού σας, ενδέχεται να κρατήσουμε τα χρήματα για εύλογο χρονικό

διάστημα, όπως απαιτείται ώστε να αποφευχθεί τυχόν αντίστροφη χρέωση της πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας σας.
11.2. Μετά το πέρας της περιόδου Υπαναχώρησης, μπορείτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες
Πληρωμών μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στον Όρο 10 ανωτέρω.

12. Λήξη και Εξαργύρωση
12.1. Πάνω στην Κάρτα σας υπάρχει τυπωμένη μια ημερομηνία λήξης. Τα χρήματα που
βρίσκονται στο Λογαριασμό σας δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν μετά το πέρας
της ημερομηνίας λήξης της πιο πρόσφατης Κάρτας που έχει εκδοθεί με βάση το Λογαριασμό
(«Ημερομηνία Λήξης»).
12.2. Οι Υπηρεσίες Πληρωμών και η παρούσα Σύμβαση θα πάψουν να είναι σε ισχύ κατά την
Ημερομηνία Λήξης, εκτός εάν Εσείς ζητήσετε ή εκδοθεί για Εσάς Κάρτα αντικατάστασης
πριν από την Ημερομηνία Λήξης σύμφωνα με τον Όρο 12.4 ή εάν Εμείς έχουμε άλλως
συμφωνήσει να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε Υπηρεσίες Πληρωμών και μετά την πάροδο
της Ημερομηνίας Λήξης.
12.3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα μετά την Ημερομηνία Λήξης.
12.4. Εάν μια Κάρτα λήξει προτού εξαντληθεί το Διαθέσιμο Υπόλοιπό σας, Εσείς μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και να ζητήσετε Κάρτα
αντικατάστασης, υπό τον όρο ότι αυτό θα γίνει εντός 14 ημερών πριν την Ημερομηνία Λήξης
και με την επιφύλαξη καταβολής χρέωσης (όπου ορίζεται).
12.5. Ανεξάρτητα από οιαδήποτε Ημερομηνία Λήξης, τα χρήματά σας παραμένουν διαθέσιμα για
εξαργύρωση οποτεδήποτε, αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, αφαιρουμένων τυχόν μηνιαίων
χρεώσεων που προκύπτουν στον Λογαριασμό σας (μηνιαίες χρεώσεις τήρησης λογαριασμού
μετά την λήξη της κάρτας).
12.6. Υπό τον όρο ότι το αίτημα εξαργύρωσης υποβληθεί από Εσάς σε διάστημα μικρότερο των 12
μηνών από την Ημερομηνία Λήξης, δεν θα γίνει Χρέωση Καθυστερημένης Εξαργύρωσης.
Στην περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση εξαργύρωσης σε διάστημα μεγαλύτερο των 12
μηνών από την Ημερομηνία Λήξης και πριν την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης,
ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με Έξοδα Κλεισίματος Λογαριασμού (όπου ορίζεται).
12.7. Οι Κάρτες θα λήξουν κατά την Ημερομηνία Λήξης που αναγράφεται στην Κύρια Κάρτα του
Πελάτη.
12.8. Διατηρούμε το δικαίωμα να εκδώσουμε για εσάς Κάρτα αντικατάστασης της κάρτας που έχει
λήξει, ακόμα και εάν Εσείς δεν έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή, η
παράγραφος 12.4 δεν θα έχει εφαρμογή. Εάν δεν έχετε υποβάλει αίτηση για έκδοση Κάρτας
αντικατάστασης, δεν θα χρεωθείτε με Έξοδα Κάρτας Αντικατάστασης όπως ορίζεται στο
Παράρτημα Χρεώσεων και Ορίων.
12.9. Έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να συμψηφίσουμε, να μεταφέρουμε ή να χρησιμοποιήσουμε
ποσά που τηρούνται σε Λογαριασμό ή Κάρτες προς αποπληρωμή του συνόλου ή οιουδήποτε
μέρους υποχρεώσεων και εξόδων που οφείλονται σε Εμάς και δεν έχουν καταβληθεί ή
εξοφληθεί από Εσάς εγκαίρως.

13. Παύση ή Αναστολή των Υπηρεσιών Πληρωμών
13.1. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να παύσουμε την χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών από
μέρους σας με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον 2 μηνών.

13.1.1 Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε το λογαριασμό της κάρτας σας κλειστό και
ακυρωμένο μετά από 12 μήνες δωρεάν. Κάθε ματαίωση λιγότερο από 12 μήνες, θα
επιβαρύνεται με ένα τέλος, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Χρεώσεων & Πρόγραμμα.
13.2. Η χρήση από μέρους σας των Υπηρεσιών Πληρωμών παύει κατά την Ημερομηνία Λήξης
σύμφωνα με τον όρο 12.2.
13.3. Έχουμε το δικαίωμα να παύσουμε ή να αναστείλουμε την χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών
από Εσάς ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για όσο χρονικό διάστημα
κρίνεται ευλόγως απαραίτητο:
13.3.1 στην περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα ή βλάβη στο σύστημα επεξεργασίας
δεδομένων,
13.3.2 εάν Εμείς βάσιμα πιστεύουμε ότι Εσείς χρησιμοποιήσατε ή είναι πιθανό να
χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Πληρωμών, ή να επιτρέψετε τη χρήση τους, κατά παράβαση
των όρων της παρούσας Σύμβασης ή για να διαπράξετε αδίκημα,
13.3.3 εάν οιοδήποτε Διαθέσιμο Υπόλοιπο ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο απάτης ή
κατάχρησης,
13.3.4 εάν υποπτευτούμε ότι μας προσκομίσατε λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες,
13.3.5 κατόπιν εντολής ή σύστασης της αστυνομίας ή άλλης κυβερνητικής ή κανονιστικής
αρχής.
13.4. Εάν προκύψει ότι πραγματοποιήθηκαν οιεσδήποτε Συναλλαγές ή χρεώσεις ή έξοδα από την
χρήση της Κάρτας σας, αφότου Εμείς έχουμε προβεί στις ενέργειες της παραγράφου 13.1, ο
Πελάτης οφείλει να επιστρέψει σε Εμάς αμέσως τα εν λόγω ποσά.

14. Απώλεια ή Κλοπή της Κάρτας σας.
14.1. Έχετε την ευθύνη να προσέχετε τα χρηματικά σας διαθέσιμα ως αν ήταν μετρητά.
14.2. Πρέπει να εκλαμβάνετε τα χρηματικά διαθέσιμά σας ως μετρητά στο πορτοφόλι σας και να
τα προσέχετε αναλόγως
14.3. Εάν η Κάρτα Σας έχει χαθεί ή κλαπεί, ή εάν Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί τις
Υπηρεσίες Πληρωμών χωρίς την άδειά Σας ή εάν η Κάρτα Σας έχει φθαρεί ή δεν λειτουργεί
σωστά:
14.3.1 πρέπει να επικοινωνήσετε Εσείς μαζί μας το συντομότερο δυνατόν όπως ορίζεται στον
Όρο 2 και Εσείς να μας δώσετε τον αριθμό του Λογαριασμού ή της Κάρτας Σας και, είτε το
Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής σας, είτε άλλες αποδεκτές από Εμάς πληροφορίες
ταυτοποίησης, έτσι ώστε Εμείς να είμαστε βέβαιοι ότι συνομιλούμε μαζί Σας, και
14.3.2 υπό την προϋπόθεση ότι Εμείς έχουμε λάβει την συγκατάθεση του Πελάτη να
κλείσουμε το Λογαριασμό, Εμείς θα αποστείλουμε στον Κάτοχο της Κάρτας μια Κάρτα
αντικατάστασης που θα συνδέεται με νέο Λογαριασμό, στον οποίο θα έχει φορτωθεί ποσό
αντίστοιχο του τελευταίου Διαθέσιμου Υπόλοιπού Σας.
14.4. Εσείς φέρετε την ευθύνη για το ποσό των πρώτων €150 της απώλειας που απορρέει από
οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη Συναλλαγή, η οποία λαμβάνει χώρα πριν γνωστοποιήσετε σε
Εμάς την απώλεια ή την κλοπή της Κάρτας Σας, και εφόσον δεν έχετε ενεργήσει με τρόπο
απατηλό ή με βαριά αμέλεια..
14.5. Εάν από τις έρευνές μας προκύψει ότι κάποια από τις αμφισβητούμενες συναλλαγές
πραγματοποιήθηκε κατόπιν δικής Σας έγκρισης ή ότι Εσείς ενεργήσατε με δόλο ή βαρεία
αμέλεια (για παράδειγμα, παραλείποντας να φυλάξετε την Προπληρωμένη Κάρτα Σας ή να

ασφαλίσετε το ΡΙΝ Σας), μείς μπορούμε να αντιστρέψουμε τυχόν επιστροφή που
πραγματοποιήθηκε και ενδέχεται να θεωρηθείτε Εσείς υπεύθυνοι για κάθε απώλεια που θα
υποστούμε Εμείς από την χρήση της Προπληρωμένης Κάρτας. Εμείς έχουμε επίσης το
δικαίωμα να χρεώσουμε Εσάς με τα Έξοδα Έρευνας, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Εξόδων.
14.6. Εσείς δεν θα θεωρηθείτε υπεύθυνος για τυχόν απώλειες, αφότου Εσείς γνωστοποιήσετε σε
Εμάς την απώλεια ή την κλοπή, εκτός και εάν Εμείς προσδιορίσουμε ότι Εσείς ενεργήσατε
σύμφωνα με τον όρο 14.5 , οπότε ευθύνεστε για όλες τις απώλειες.
14.7. Αμέσως μόλις ειδοποιηθούμε για τυχόν απώλεια ή κλοπή, Εμείς θα αναστείλουμε τις
Υπηρεσίες Πληρωμών αμέσως, έτσι ώστε να περιοριστούν οιεσδήποτε περαιτέρω απώλειες.
Μπορούμε να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για πρόληψη από μη εγκεκριμένη
χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών, μόνο εφόσον μπορέσετε να μας δώσετε τον αριθμό του
Λογαριασμού ή της Κάρτας, και το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης, ή εάν είστε
σε θέση να μας προσκομίσετε επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι Εσείς είστε ο
κάτοχος του συγκεκριμένου Λογαριασμού.
14.8. Οι Κάρτες Αντικατάστασης θα σταλούν ταχυδρομικώς στην πιο πρόσφατη διεύθυνση
Λογαριασμού που έχει καταχωρηθεί από τον Κάτοχο της Κάρτας. Αδυναμία παροχής της
σωστής διεύθυνσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή σας με Έξοδα Κάρτας
Αντικατάστασης.
14.9. Εάν Εσείς σε μεταγενέστερο χρόνο βρείτε ή επανακτήσετε μια Κάρτα, την οποία έχετε
δηλώσει ως απολεσθείσα ή κλεμμένη, Εσείς θα πρέπει να την καταστρέψετε αμέσως
κόβοντάς την στη μέση κατά μήκος της μαγνητικής ταινίας.
14.10.
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας σας, ή στην περίπτωση που
υποπτευτούμε ότι γίνεται κατάχρηση των Υπηρεσιών Πληρωμών, Εσείς συμφωνείτε να
συνεργαστείτε με Εμάς, τους πράκτορές μας, τις ρυθμιστικές αρχές και την αστυνομία.

15. Έξοδα και Συνάλλαγμα
15.1. Οι Υπηρεσίες Πληρωμών επιβαρύνονται με έξοδα και χρεώσεις ως ορίζεται στο εδώ
προσαρτώμενο Παράρτημα Χρεώσεων και Ορίων, για τα οποία θα θεωρείστε υπεύθυνοι. Οι
χρεώσεις ποικίλουν ανάλογα με τα προϊόντα που Εσείς χρησιμοποιείτε κατά διαστήματα
σύμφωνα με το εν λόγω Παράρτημα.
15.2. Εμείς θα αφαιρούμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους λοιπούς φόρους, χρεώσεις και
έξοδα, τα οποία Εσείς μας οφείλετε, από το Διαθέσιμο Υπόλοιπό σας. Εάν δεν υπάρχει
Διαθέσιμο Υπόλοιπο ή εάν το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας, των λοιπών φόρων,
χρεώσεων και εξόδων υπερβαίνει το Διαθέσιμο Υπόλοιπο, Εσείς θα πρέπει να μας
εξοφλήσετε την επιπλέον διαφορά αμέσως.
15.3. Εάν Εσείς χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Πληρωμών σε νόμισμα διαφορετικό από το
νόμισμα αναφοράς των Υπηρεσιών Πληρωμών, το ποσό που θα αφαιρεθεί από το Διαθέσιμο
Υπόλοιπό σας θα είναι το ποσό της αξίας της Συναλλαγής μετατρεπόμενο στο νόμισμα
αναφοράς του Λογαριασμού σας με χρήση της ισοτιμίας που ορίζεται από το Σύστημα κατά
την ημερομηνία επεξεργασίας της Συναλλαγής, ισοτιμία η οποία ενδέχεται να εφαρμοστεί
χωρίς ειδοποίηση. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της MasterCard ή της
Visa (κατά περίπτωση) για περισσότερες πληροφορίες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε σε Εσάς ότι θα λάβετε μια ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία.
Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από Εμάς και θα Εμείς θα σας προμηθεύσουμε με
λεπτομέρειες σχετικά με την συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε μετά την
ολοκλήρωση της συναλλαγής, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στον όρο 2.

Ενδέχεται επίσης να χρεωθείτε με Χρέωση Συναλλάγματος ως ορίζεται στο Παράρτημα
Χρεώσεων και Ορίων που επισυνάπτεται στο παρόν.

16. Οι υποχρεώσεις μας
16.1 Εμείς δεν θα φέρουμε ευθύνη:
16.2.1 εάν Εσείς δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Πληρωμών όπως ορίζονται
ή για οιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 3.10 και 10,
16.2.2 για οποιοδήποτε σφάλμα ή αδυναμία πέραν του εύλογου ελέγχου Μας, η οποία
σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης και όχι
περιοριζόμενης σε αυτήν, της έλλειψης Διαθέσιμου Υπολοίπου ή σφάλματος ή αδυναμίας των
Σχημάτων και του συστήματος επεξεργασίας δεδομένων,
16.2.4 εάν ένας Έμπορος αρνηθεί να αποδεχτεί μια Συναλλαγή ή αδυνατεί να ακυρώσει μια
έγκριση ή προέγκριση,
16.2.5 για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγοράσατε με την Κάρτα σας,
16.2.6 για οιαδήποτε απώλεια, απάτη ή κλοπή η οποία δηλώθηκε μετά από περίοδο 13 μηνών
από το συμβάν,
16.2.7 στην περίπτωση που Εσείς ενεργήσετε με αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με δόλο ή με
βαρεία αμέλεια.

16.3 Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το σχετικό νόμο και με επιφύλαξη της
παραγράφου 14.4, η δική Μας ευθύνη με βάση την ή συνεπεία της παρούσας Σύμβασης,
περιορίζεται ως ακολούθως:
16.3.1 σε περίπτωση που η Κάρτα σας είναι ελαττωματική λόγω δικής Μας
υπαιτιότητας, η ευθύνη μας περιορίζεται στην αντικατάσταση της Κάρτας ή, κατ’
επιλογή Μας, στην επιστροφή σε Εσάς του Διαθέσιμου Υπολοίπου,
16.3.2 σε περίπτωση που αφαιρέθηκαν λάθος ποσά από το Διαθέσιμο Υπόλοιπό σας
λόγω υπαιτιότητάς Μας, η ευθύνη Μας περιορίζεται στην επιστροφή του αντίστοιχου
ποσού, και
16.3.3 σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις δικής Μας υπαιτιότητας, η ευθύνη μας
περιορίζεται στην επιστροφή του ποσού του Διαθέσιμου Υπολοίπου.
16.4 Κανένας όρος της παρούσας Σύμβασης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη
οιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων Μερών, όσον αφορά σε θάνατο ή σωματική βλάβη που
οφείλεται σε αμέλεια του σχετικού μέρους ή σε δόλια παραπλάνηση.
16.5 Κανένα μέρος δεν ευθύνεται, ή δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση,
λόγω οιασδήποτε καθυστέρησης ή αδυναμίας να ενεργήσει όπως ορίζεται στην παρούσα
Σύμβαση συνεπεία αιτιών ή συνθηκών πέραν του λογικού ελέγχου του εν λόγω Μέρους και
τις οποίες το Μέρος αυτό δεν μπορεί να αντιπαρέλθει ακόμα και αν καταβάλει κάθε εύλογη
προσπάθεια.

17. Επιστροφές Χρημάτων
17.1. Μια Συναλλαγή θεωρείται μη-εγκεκριμένη εάν Εσείς δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή Σας
για την πραγματοποίησή της. Εάν πιστεύετε ότι οιαδήποτε Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε

χωρίς τη συγκατάθεσή σας, οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σύμφωνα με τα όσα
αναγράφονται στον Όρο 2..
17.2. Αίτημα για επιστροφή χρημάτων εγκεκριμένης Συναλλαγής πρέπει να υποβάλλεται εντός 8
εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία τα χρήματα αφαιρέθηκαν από το Διαθέσιμο
Υπόλοιπό σας. Εντός 10 Εργάσιμων Ημερών από τη λήψη του αιτήματός σας, Εμείς είτε θα
σας επιστρέψουμε το σύνολο του ποσού της Συναλλαγής, είτε θα σας ενημερώσουμε για τους
λόγους απόρριψης του αιτήματος.
17.3. Αίτημα για επιστροφή χρημάτων μη εγκεκριμένης ή λανθασμένα επεξεργασμένης
συναλλαγής πρέπει να αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο
εντός 13 μηνών από την ημερομηνία της συναλλαγής.
17.4. Εάν Εσείς δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τους λόγους απόρριψης του αιτήματος επιστροφής
ή από την έκβαση του αιτήματός Σας για επιστροφή χρημάτων, μπορείτε να Μας αποστείλετε
επιστολή παραπόνων ή να επικοινωνήσετε με την αρχή διαχείρισης παραπόνων ως
περιγράφεται στον Όρο 19.

18. Χρεώσεις Πληρωμών και Αποδόσεις Εξόδων
18.1. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε με έξοδα για οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες Μας ή τις
διευκολύνσεις που χρησιμοποιήσατε ή τις οποίες ζητήσατε, σύμφωνα με το Παράρτημα
Χρεώσεων που προσαρτάται στο παρόν.
18.2. Σε περίπτωση που οιαδήποτε αίτηση, συναλλαγή, αμφισβητούμενη συναλλαγή, διαιτησία ή
αντεστραμμένη συναλλαγή εμπεριέχει έξοδα υπέρ τρίτων, αυτά θα καταβάλλονται από Εσάς
και θα αφαιρούνται από τον λογαριασμό Σας ή, διαφορετικά, θα χρεώνονται σε εσάς.
18.3. Ενδέχεται να Σας χρεώσουμε με Έξοδα Διαχείρισης στις παρακάτω περιπτώσεις:
i.

εάν Εσείς πραγματοποιήσετε πληρωμή σε Εμάς, η οποία εν συνεχεία, μετά το πέρας 60
ημερών, αντιστράφηκε λόγω ανεπάρκειας πληροφοριών λογαριασμού ή ανεπαρκών
δικαιολογητικών ΓτΠΣ,

ii.

στην περίπτωση αίτησης για υποβολή σε διαιτησία μιας αμφισβητούμενης Συναλλαγής,

iii.

για την κάλυψη των δικών Μας εξόδων και χρεώσεων που προέκυψαν από την παροχή
προς Εσάς πρακτικής υποστήριξης αναφορικά με το λογαριασμό σας (π.χ. αίτηση για
νομική, αστυνομική, δικαστική ή άλλη νόμιμη υποστήριξη).

18.4. Ενδέχεται να Σας χρεώσουμε με Έξοδα Αντίστροφης Πληρωμής στην περίπτωση που η
τράπεζα παραλήπτης αρνηθεί την αποδοχή μιας πληρωμής κατόπιν αιτήματος μεταφοράς των
χρημάτων Σας.

19. Αμφισβητήσεις Πληρωμών
19.1. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες εύκολη πρόσβαση στην ομάδα εξυπηρέτησης
πελατών Μας, η οποία δέχεται, διερευνά και απαντά σε παράπονα.
19.2. Αντιμετωπίζουμε τυχόν παράπονα με τη δέουσα σοβαρότητα, και εκτιμούμε την ευκαιρία
που μας δίνουν για να Μας βοηθήσουν να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο
δραστηριοποιούμαστε, και να Μας βοηθήσουν να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των
πελατών Μας. Κύριος σκοπός μας είναι να αντιμετωπίζουμε τυχόν παράπονά Σας, όσο το
δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, και ως εκ τούτου έχουμε καταγράψει τα
βήματα που πρέπει να γίνουν παρακάτω.

19.3. Εν πρώτοις, η αρχική επικοινωνία σας θα είναι με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Η
Ομάδα αυτή θα ανταποκριθεί στο παράπονό σας εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
19.4. Εάν, αφού λάβετε απάντηση από την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας, δεν σας ικανοποιεί
το αποτέλεσμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης
Παραπόνων της United Card Services Limited απευθείας εγγράφως ση διεύθυνση που
αναφέρεται στον Όρο 2, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση
complaints@ucsfinancial.com .
19.5. Εάν ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Παραπόνων δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί αμέσως στο
παράπονό Σας, θα λάβετε επιβεβαίωση ότι η αναφορά του παραπόνου Σας έχει γίνει δεκτή,
και ότι θα διεξαχθεί επίσημη έρευνα. Αναμένεται να λάβετε επίσημη απάντηση σχετικά με τα
ευρήματά της εντός τεσσάρων εβδομάδων.
19.6. Εάν ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Παραπόνων της United Card Services Limited δεν είναι σε
θέση να διαχειριστεί την αναφορά Σας και Εσείς επιθυμείτε να προχωρήσετε το παράπονό
Σας περισσότερο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Υπηρεσιών Πληρωμής,
Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών (Payment Services Team, Financial Services
Commission), στη διεύθυνση PO Box 940, Suite 3 Ground Floor, Atlantic Suites, Europort
Avenue, Γιβραλτάρ, εγγράφως, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση
psdcomplaints@fsc.gi για περαιτέρω οδηγίες.
19.7. Οφείλετε να Μας προσκομίσετε όλες τις σχετικές με την αξίωσή Σας αποδείξεις και
πληροφορίες.
19.8. Εάν από την έρευνά Μας προκύψει ότι εσφαλμένα αφαιρέσαμε χρήματα από το Διαθέσιμο
Υπόλοιπό Σας, θα σας επιστρέψουμε το ποσό και κάθε έξοδο μπορεί να έχουμε αφαιρέσει
Εμείς σε σχέση με την διαφορά. Εάν εν συνεχεία Εμείς διαπιστώσουμε ότι το επιστραφέν
ποσό ορθά είχε αφαιρεθεί, Εμείς θα το αφαιρέσουμε από το Διαθέσιμο Υπόλοιπό Σας και
ενδέχεται να Σας χρεώσουμε με Έξοδα Έρευνας. Εάν το Διαθέσιμο Υπόλοιπό Σας δεν
επαρκεί, θα πρέπει Εσείς να Μας εξοφλήσετε αμέσως το ποσό με την αίτησή μας.
19.9. Σε σχέση με οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Κατόχου της Κάρτας και ενός Εμπόρου, και υπό
την προϋπόθεση ότι Εσείς έχετε τη δυνατότητα να Μας αποδείξετε ότι έχετε ήδη καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς με τον συγκεκριμένο Έμπορο, θα
επιχειρήσουμε να Σας βοηθήσουμε στο βαθμό που αυτό είναι ευλόγως εφικτό. Ενδέχεται να
Σας χρεώσουμε με έξοδα Διαχείρισης Αντίστροφης Πληρωμής όπως αναφέρεται στο
Παράρτημα Χρεώσεων και Ορίων για κάθε βοήθεια που μπορεί να Σας παρέχουμε κατά την
επίλυση τέτοιων διαφορών. Στην περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί η Κάρτα για κάποια
Συναλλαγή και εκκρεμεί διαφωνία με τον Έμπορο η οποία δεν επιλύεται, Εσείς θα θεωρείστε
υπεύθυνοι για την Συναλλαγή και θα πρέπει να επιλύσετε την διαφορά απευθείας με τον
σχετικό Έμπορο.

20. Προσωπικά Δεδομένα
20.1. Ελέγχουμε τις πληροφορίες των προσωπικών Σας δεδομένων και Εμείς επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά δεδομένα που Μας προσκομίσατε σε σχέση με το Λογαριασμό Σας, προκειμένου
να διαχειριστούμε το Λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε υπηρεσίες αναφορικά με το
Λογαριασμό και την παρούσα Σύμβαση. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε Εμείς τα
προσωπικά δεδομένα Σας για σκοπούς έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Μας.
20.2. Ενδέχεται να διασταυρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους οργανισμούς, και να
λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το άτομό Σας προκειμένου να
επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά Σας και να συμμορφωθούμε με τους κανονισμούς περί

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και με τους κυβερνητικούς
κανονισμούς. Θα τηρηθεί αρχείο των δικών Μας ερευνών στον φάκελό Σας, αλλά αυτό δεν
θα καταχωρηθεί ως πιστοληπτικός έλεγχος. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων Μας και με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται Εμείς να
παραχωρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που Μας δώσατε Εσείς, σε συγκεκριμένους τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων επεξεργαστών δεδομένων) με σκοπό την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών Μας και την άσκηση των δικαιωμάτων Μας που απορρέουν από την παρούσα
Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ενδέχεται
να ισχύουν διαφορετικοί νόμοι προστασίας δεδομένων. Όταν Εμείς μεταφέρουμε
πληροφορίες εκτός Ε.Ε., θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δικά Σας δεδομένα
θα τύχουν ουσιαστικά παρόμοιας προστασίας με τα δεδομένα που επεξεργάζονται εντός Ε.Ε.
Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα, όπως απαιτείται δια νόμου
ή απαιτείται από κάθε αρμόδια αρχή.
20.3. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, Εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε
με την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων από Εμάς.
20.4. Έχετε επίσης δει το έγγραφο με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και
αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τις διατάξεις αυτού (όπως αυτές τροποποιούνται κατά
καιρούς).

21. Αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις
Ενδέχεται να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις
(συμπεριλαμβανομένου του δικού Μας Παραρτήματος Χρεώσεων και Ορίων). Προηγούμενη
ειδοποίηση 2 μηνών αναφορικά με τυχόν αλλαγές θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας ή θα
αποστέλλεται στο Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κινητού τηλεφώνου.
Συνεχίζοντας την χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών μετά το πέρας της περιόδου των 2 μηνών, Εσείς
αναγνωρίζετε ότι Εσείς καταδεικνύετε την αποδοχή Σας και δεσμεύεστε από τους ενημερωμένους ή
τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν επιθυμείτε την εν λόγω δέσμευση, θα πρέπει να
παύσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Πληρωμών αμέσως, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης
(βλέπε παράγραφο 10).

22. Διάφορα
22.1. Έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε τα δικαιώματα, τα κέρδη ή τις υποχρεώσεις Μας που
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση σε οιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων συγχώνευσης, ενοποίησης ή εξαγοράς του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους
της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη παρούσα Σύμβαση)
παρέχοντας προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση 2 μηνών. Το ανωτέρω γεγονός δεν θα
επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις Σας που απορρέουν από την παρούσα
Σύμβαση.
22.2. Δεν σκοπεύουμε να καταστήσουμε οιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης
εκτελεστό από άτομο, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή
εκχώρηση ενδέχεται να σας επιτρέψουμε, δεν θα περιορίζει τα δικαιώματά μας και τις
υποχρεώσεις Σας, όπως αυτά απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.
22.3. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες Πληρωμών με παράνομο
τρόπο.

22.4. Η παρούσα Σύμβαση και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν αποτελούν το σύνολο της
σύμβασης και της συμφωνίας των μερών, και υπερισχύουν οιασδήποτε προηγούμενης
σύμβασης μεταξύ των μερών αναφορικά με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

23. Προστασία Χρημάτων
Τα χρήματά σας προστατεύονται δια νόμου. Στην περίπτωση που η United Card Services Limited
καταστεί αφερέγγυα, τα ηλεκτρονικά χρήματά Σας (e-money) προστατεύονται έναντι αξιώσεων
οιωνδήποτε άλλων πιστωτών.

24. Κανονισμός και Δίκαιο
24.1. Οι Υπηρεσίες Πληρωμών, η Κάρτα και ο Λογαριασμός είναι προϊόντα πληρωμών και όχι
καταθετικά, πιστωτικά ή τραπεζικά προϊόντα. Ως τέτοια δεν καλύπτονται από το Σχέδιο
Προστασίας Καταθέσεων του Γιβραλτάρ.
24.2. Στο μέγιστο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο και χωρίς επηρεασμό των νομίμων
δικαιωμάτων Σας υπό την ιδιότητά σας ως καταναλωτή, η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε
διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή συνδέεται με αυτήν ή με το αντικείμενό της ή με την
σύνταξή της (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπεται από
και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου, και τα δικαστήρια της Κύπρου θα
είναι αποκλειστικά αρμόδια σε σχέση με τα ανωτέρω.

Παράρτημα Χρεώσεων και Ορίων
Ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις για όλους τους καινούριους Πελάτες από την 20.05.2014
Χρεώσεις έκδοσης

Χρέωση

Έξοδα Έκδοσης – Διπλό Πακέτο

€ 7,95

Χρεώσεις συναλλαγών και χρήσης
Ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή (ATM) (ενδέχεται να υπάρχουν περαιτέρω
χρεώσεις από το φορέα διαχείρισης του ATM)
€ 2,50
Διεθνής Ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή (ATM) (ενδέχεται να υπάρχουν
περαιτέρω χρεώσεις από το φορέα διαχείρισης του ATM)
€ 3,50
Χρέωση συναλλάγματος

3,50 %

Ερώτηση υπολοίπου ATM

€ 0,50

Απόρριψη ATM

€ 0,50

Μεταφορά από κάρτα σε κάρτα

€ 1,00

Έξοδο υπολοίπου μέσω SMS

€ 0,25

Έξοδο για κλείδωμα και ξεκλείδωμα της κάρτας μέσω SMS
€ 0,50
Χρέωση φόρτισης/επαναφόρτισης
(συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για λεπτομέρειες όσον αφορά σε όλες τις επιλογές φόρτωσης και τις
ισχύουσες χρεώσεις )
MoneySafe Voucher

4.00%

Μεταφορά από Κάρτα σε Κάρτα

€ 1.00

Διάφορες χρεώσεις
Χρέωση αντικατάστασης απολεσθείσας ή κλεμμένης κάρτας

€ 10,00

Χρέωση προσωποποίησης απλής Κάρτας (IDV επίπεδο 2)

€ 10,00

Χρέωση προσωποποίησης ανάγλυφης Κάρτας (υπό τον όρο της αποδοχής)

€ 15,00

Επεξεργασία αντιλογισμού χρέωσης

€ 20,00

Υψηλότερο επίπεδο επιβεβαίωσης ταυτότητας (IDV επίπεδο 2)

€ 3,00

Έξοδα έρευνας

€ 20,00

Διοικητική χρέωση (ελάχιστη χρέωση 1 ώρα)

€ 20,00

Χρέωση διαχείρισης Λογαριασμού (μετά την λήξη της κάρτας)

€ 10,00

Κλείσιμο λογαριασμού – Επιπλέον Λογαριασμού

€ 10,00

Πάγιες χρεώσεις
Μηνιαία χρέωση λογαριασμού
Χρέωση αδράνειας (μηνιαία καταβολή εάν δεν σημειωθούν συναλλαγές στο
Λογαριασμό για 6 συνεχόμενους μήνες)

€ 1,50
€ 4,00

ΟΡΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
Εφαρμόζουμε ιδία όρια φόρτωσης στο Λογαριασμό Σας και τις Κάρτες σας ανάλογα με το είδος της
κάρτας, το επίπεδο επιβεβαίωσης ταυτότητας (IDV), τον τρόπο φόρτωσης που χρησιμοποιήθηκε
καθώς επίσης και ορισμένα εσωτερικά κριτήρια διαχείρισης κινδύνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για
την αποφυγή κατάχρησης του λογαριασμού Σας και απάτης από τρίτους, ενδέχεται να μην πιστωθεί το
ποσό που φορτώσατε άμεσα στο λογαριασμό Σας, αλλά μετά το πέρας εύλογης περιόδου. Ανατρέξτε
στην ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες (ανάλογα με τις προδιαγραφές του προϊόντος
σας).

