
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Επιβράβευση 3% στη Visa 
σας για αγορές σε Κρεοπωλεία και Ιχθυοπωλεία» 

 

1. Οργάνωση της Προωθητικής Ενέργειας και Πρόσωπα που μπορούν να συμμετάσχουν 

Στην Προωθητική Ενέργεια «Επιβράβευση 3% στη Visa σας για αγορές σε Κρεοπωλεία και 
Ιχθυοπωλεία» (η «Προωθητική Ενέργεια») την οποία διοργανώνει η «Visa Europe Services Inc.» με 
έδρα στο 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο («Visa») δύνανται να συμμετάσχουν 
όλοι οι κάτοχοι κύριας, (συμπεριλαμβανομένης πρόσθετης ή εταιρικής) πιστωτικής, χρεωστικής ή 
προπληρωμένης κάρτας Visa ή V Pay Card (η «Κάρτα Visa») που έχει εκδοθεί από συνεργαζόμενη με 
τη Visa τράπεζα στην Ελλάδα (η «Τράπεζα»), εφόσον πραγματοποιήσουν μια τουλάχιστον αγορά με 
Κάρτα Visa από τα καταστήματα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα της Visa (VisaNet) ως 
κρεοπωλεία ή ιχθυοπωλεία στην Ελλάδα, από την 01.06.2019 έως την 30.06.2019 ή μέχρι την τυχόν 
προγενέστερη ημερομηνία εξαντλήσεως του συνολικού διαθέσιμου ποσού Επιβράβευσης όποιο 
από τα δύο έλθει πρώτο (η «Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας»). Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει 
να είναι άνω των 18 ετών. Οι κάτοχοι περισσότερων της μιας Καρτών Visa μπορούν να συμμετέχουν 
στην Προωθητική Ενέργεια με όλες τις Κάρτες Visa για τις οποίες οι παρόντες όροι συμμετοχής στην 
Προωθητική Ενέργεια ισχύουν. Εξαιρούνται ρητά από την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια: α) 
Οι εργαζόμενοι στη Visa και/ή οποιοσδήποτε άλλος απασχοληθεί επαγγελματικά με τη διοργάνωση 
της Προωθητικής Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των συγγενών τους ως β’ βαθμού) και β) οι 
κάτοχοι οποιασδήποτε Κάρτας Visa που ρητά δηλώνουν στις Τράπεζες ότι δεν επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια και να λάβουν επιβράβευση.  

 

2. Μηχανισμός της Προωθητικής Ενέργειας 

Οποιοσδήποτε κάτοχος Κάρτας Visa πραγματοποιεί μια τουλάχιστον αγορά με αυτήν εντός της 
Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας από τα καταστήματα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα 
της Visa (VisaNet) ως κρεοπωλεία ή ιχθυοπωλεία στην Ελλάδα («Συμμετέχουσες Συναλλαγές»), θα 
λαμβάνει επιβράβευση σε ποσοστό 3% του ποσού αγοράς.       

Το ποσό της επιβράβευσης θα πιστώνεται είτε στην Κάρτα Visa είτε στον τραπεζικό λογαριασμό 
που είναι συνδεδεμένος με την χρεωστική Κάρτα Visa. Αγορές που γίνονται εκτός Ελλάδος ή αγορές 
άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός από αγορές σε κρεοπωλείο ή ιχθυοπωλείο) δεν θα 
συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια και δεν θα δίδεται επιβράβευση.  Αγορές μέσω κινητού 
τηλεφώνου ή μέσω εφαρμογών  (apps) κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και εν 
γένει αγορές όπου δεν υπάρχει φυσική παρουσία της Κάρτας Visa κατά τη συναλλαγή δεν θα 
συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια. Σε αυτήν συμμετέχουν μόνο αγορές που γίνονται 
(ανέπαφα ή μη) σε τερματικό εξοπλισμό POS που είναι εγκατεστημένος σε κρεοπωλείο ή 
ιχθυοπωλείο.  

Δεν υφίσταται ελάχιστο όριο ποσού για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια. Το μέγιστο ποσό 
επιβράβευσης που μπορεί να δοθεί σε κάποιον συμμετέχοντα (κάτοχο κάρτας Visa) σε όλη τη 
Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας είναι 50 Ευρώ. 

Μόλις καλυφθεί το μέγιστο ποσό επιβράβευσης των  50 Ευρώ, ο συμμετέχων δεν θα δικαιούται 
άλλης επιβράβευσης ανεξαρτήτως του αριθμού Συμμετεχουσών Συναλλαγών που θα 
πραγματοποιήσει. Το μέγιστο ποσό επιβράβευσης μπορεί να επιτευχθεί με μία ή με περισσότερες 



Συμμετέχουσες Συναλλαγές αλλά σε κάθε περίπτωση έκαστος συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει 
ποσό επιβράβευσης μεγαλύτερο από 50 Ευρώ. 

Το ποσό της επιβράβευσης θα πιστώνεται στην Κάρτα Visa με την οποία πραγματοποιήθηκε η 
Συμμετέχουσα Συναλλαγή, εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εκκαθάρισης αυτής 
της Συναλλαγής στα συστήματα της Visa. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση χρεωστικής Κάρτας Visa, το 
ποσό της επιβράβευσης θα πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που είναι 
συνδεδεμένος με την Κάρτα Visa με την οποία πραγματοποιήθηκε η Συμμετέχουσα Συναλλαγή, 
εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εκκαθάρισης αυτής της Συναλλαγής στα 
συστήματα της Visa. Θα εμφανίζεται στην κίνηση του λογαριασμού με την ένδειξη “Visa Reward. 
Visa.gr”. Σε περίπτωση που υπάρξει ζήτημα με την μεταφορά του ποσού επιβράβευσης στην Κάρτα 
Visa ή στον τραπεζικό λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με την Κάρτα Visa με την οποία 
πραγματοποιήθηκε η Συμμετέχουσα Συναλλαγή, η επιβράβευση θα πιστωθεί μετά την ολοκλήρωση 
της Προωθητικής Ενέργειας και εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εκκαθάρισης 
αυτής της Συναλλαγής στα συστήματα της Visa. 

Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή εάν κρίνει, κατά την ελεύθερη 
κρίση της, ότι οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή είναι αντίθετη στους Όρους και τις Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας. 

  

3. Προσωπικά Δεδομένα 

Για τους σκοπούς της ταυτοποίησης των Συμμετεχουσών Συναλλαγών και της παροχής της 
επιβράβευσης, η Visa θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που βρίσκονται ήδη στα ηλεκτρονικά της 
συστήματα. Οι Τράπεζες που εξέδωσαν τις κάρτες Visa δεν θα παράσχουν στη Visa επιπρόσθετα 
στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων. Η Visa δεν θα ευθύνεται για τη 
συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την 
αντίστοιχη Τράπεζα. Πληροφορίες για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 
ακολουθεί κάθε Τράπεζα μπορεί να λάβει κάθε συμμετέχων από την αντίστοιχη Τράπεζα.       

4. Ευθύνη 

H Visa δεν θα ευθύνεται (στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία): 

i) Για τυχόν απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με την διοργάνωση ή τη διεξαγωγή της Προωθητικής 
Ενέργειας ή με τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή αν η 
Προωθητική Ενέργεια δεν διεξαχθεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό. ii) Για τυχόν 
καθυστέρηση στην απόδοση του ποσού επιβράβευσης οφειλόμενη σε τεχνικά σφάλματα ή για 
καθυστέρηση στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται από την αντίστοιχη Τράπεζα.  

iii) Για τυχόν τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των καρτών Visa ή για λανθασμένη 
παροχή στοιχείων από τους συμμετέχοντες. 

iv) Αν συγκεκριμένο φυσικό σημείο (κατάστημα) που θα γίνει η αγορά δεν διαθέτει τερματικό 
εξοπλισμό POS ή αν διαθέτει μεν αλλά δεν μπορεί να γίνει εκεί η πραγματοποίηση αγοράς με κάρτα 
Visa.   

     

5. Τροποποιήσεις  



Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο: 
https://www.visa.gr/ 

Η Visa διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
(συμπεριλαμβανομένης και της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας ή/ και τον Μηχανισμό της 
Προωθητικής Ενέργειας) σε περίπτωση που αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Οποιαδήποτε σχετική 
τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης των τροποποιημένων Όρων και 
Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο.   

 

6. Αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής 

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και 
Προϋποθέσεων. 

 

7. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα υπόκεινται στις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου. 

 

Τα δικαστήρια της Αθήνας θα είναι κατ’ αποκλειστικότητα αρμόδια να κρίνουν οποιαδήποτε 
διαφορά τυχόν προκύψει αναφορικά με την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση των παρόντων Όρων και 
Προϋποθέσεων. 

 


