ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΣ
ALPHA BANK ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ “APPLE PAY"
Η Alpha Bank Κύπρου συνεχώς μεριμνά για την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων
κυρίως στον τομέα των πληρωμών και την παροχή στους κατόχους των καρτών που εκδίδει
της δυνατότητας εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που προκύπτουν από αυτές, με ασφάλεια.
Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank Κύπρου, σε συνεργασία με την “Apple Inc.” (εφεξής "Apple")
σας προσφέρει τη δυνατότητα να ενταχθείτε στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της ως
άνω εταιρείας, με τον διακριτικό τίτλο “Apple Pay”, και να απολαύσετε τις δυνατότητες που σας
προσφέρει.
Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον έχετε αποδεχθεί τους όρους χρήσης του Apple Pay, έχετε εντάξει σε
αυτό τη συσκευή ή συσκευές της Apple που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε, καταχωρείτε σε κάθε
μία από αυτή τον δεκαεξαψήφιο αριθμό της κάρτας που σας έχουμε χορηγήσει.
Με την ως άνω καταχώρηση συναινείτε στη διαβίβαση των στοιχείων της κάρτας σας, χωρίς
την άμεση ή έμμεση μεσολάβηση της Τράπεζας, στην Apple, από τα συστήματα της οποίας,
αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι (πχ. για την αυθεντικότητα της κάρτας), παράγεται ένας αριθμός
άυλης κάρτας για κάθε μία συσκευή που εντάξατε στο σύστημα.
Η Τράπεζα δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στην Apple, αυτή δεν αποθηκεύει τον αριθμό
της φυσικής σας κάρτας και αναγνωρίζει εφεξής τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε με τη
συσκευή που κάθε φορά χρησιμοποιείτε, με τον ως άνω αριθμό της άυλης κάρτας.
Ο αριθμός αυτός μπορεί να αλλάξει μόνο λόγω της λήξης της ισχύος του, όπως αυτή ορίζεται
από την Apple, ή κατόπιν ενεργειών σας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του συστήματος
Apple Pay.
Εφόσον έχει γίνει η ως άνω καταχώρηση, μπορείτε να πραγματοποιείτε με τις συσκευές που
έχετε εντάξει, κατά τα προαναφερθέντα, στο σύστημα Apple Pay, ανέπαφες συναλλαγές, όπως
και συναλλαγές μέσω διαδικτύου.
Οι συναλλαγές αυτές υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς που περιλαμβάνονται στη
σύμβαση για τη χορήγηση της κάρτας σας, τον αριθμό της οποίας έχετε καταχωρίσει στο Apple
Pay, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της ως άνω σύμβασής σας, για τους τρόπους ολοκλήρωσης
των συναλλαγών με την αντίστοιχη κάρτα, οι κατά τα ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες της Apple που εμφανίζονται στην οθόνη της κατά τα
προαναφερθέντα συσκευής που χρησιμοποιείτε.
Η ταυτοποίησή σας γίνεται μέσω της συσκευής που χρησιμοποιείτε, με βάση το σύστημα
ταυτοποίησης που ισχύει για κάθε συσκευή, το οποίο επιτρέπει τη χρήση της μόνο από τον
ιδιοκτήτη και κάτοχό της, εφόσον ακολουθούνται πιστά οι σχετικοί κανόνες και οδηγίες για κάθε
συσκευή.
Τα δεδομένα κάθε συναλλαγής, περιλαμβανομένης της αξίας της, παράγονται από το POS ή
την αντίστοιχη συσκευή της εμπορικής επιχείρησης που έχετε επιλέξει για την αγορά αγαθών
ή υπηρεσιών.
Εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί, τα δεδομένα της διοδεύονται στην Alpha Bank Κύπρου,
όπως σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή με κάρτα έκδοσής της, χρεώνονται στον λογαριασμό
αυτής και εσείς ενημερώνεστε με τους περιοδικούς λογαριασμούς που εκδίδονται, σύμφωνα με
τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση χορήγησης και χρήσης της κάρτας που επιλέξατε να
χρησιμοποιήσετε κατά τα προαναφερθέντα.
Στους ως άνω λογαριασμούς αναφέρονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του
συστήματος Apple Pay με την ένδειξη “Apple Pay”.

Με την επιφύλαξη λοιπόν των προαναφερόμενων, η σύμβαση χορήγησης και χρήσης της
κάρτας που κατά τα ανωτέρω χρησιμοποιήθηκε, διέπει χωρίς καμία εξαίρεση και τις κατά τους
παρόντες ειδικούς όρους συναλλαγές.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κάτοχος αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ότι:
i.

Το σύστημα “Apple Pay” ανήκει στην Apple, ώστε οι προϋποθέσεις και όροι ένταξης σε
αυτό, ενεργοποίησης, χρήσης και απενεργοποίησής του καθορίζονται από αυτή, χωρίς
ουδεμία συμμετοχή της Alpha Bank Κύπρου.

ii.

Η καταχώρηση του κατόχου στο σύστημα “Apple Pay” αποτελεί επιλογή αυτού και
συνεπάγεται την εκ μέρους του αποδοχή των όρων χρήσης του, όπως και την τυχόν
διαβίβαση δεδομένων του και δεδομένων της χρήσης του συστήματος που
πραγματοποιεί στην Apple ή σε άλλους φορείς με τους οποίους αυτή συνεργάζεται,
χωρίς τη συμμετοχή, την παρέμβαση ή την ευθύνη της Alpha Bank Κύπρου. H Alpha
Bank Κύπρου ουδεμία πληροφορία ή δεδομένο που αφορά στον κάτοχο ή στις
συναλλαγές που πραγματοποιεί κατά τα προαναφερθέντα διαβιβάζει στην Apple Inc.
ή οποιονδήποτε άλλο φορέα για λογαριασμό της.

iii.

Αναφορικά με τις τυχόν σχετικές επιβαρύνσεις του κατόχου ισχύει το εκάστοτε
τιμολόγιο της Τράπεζας, ενώ τυχόν χρεώσεις της Apple εφόσον υπάρξουν θα
αναφέρονται στις ενημερώσεις που λαμβάνετε διακριτά. Αμφισβητήσεις συνεπώς
τυχόν τέτοιων χρεώσεων της Apple, πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτή.

iv.

Η κατά τα προαναφερθέντα χρήση συσκευής, στην οποία ο κάτοχος έχει καταχωρήσει
τον αριθμό της κάρτας του, για την πραγματοποίηση συναλλαγών, ισοδυναμεί με την
υπογραφή του ή την πληκτρολόγηση του PIN του. Κατ΄ ακολουθία ο κάτοχος
υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τους κανόνες ασφάλειας που συνοδεύουν την ως άνω
συσκευή και να μην τους αποκαλύπτει σε κανέναν.
Η κατά τα ανωτέρω χρήση συσκευής ταυτοποιεί τον κάτοχο κατά τρόπο απόλυτο,
επιτρεπόμενης ανταπόδειξης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας που το
δικαιολογούν (πχ. απειλή ζωής).

v.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, ο κάτοχος οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις
πληροφορίες, οδηγίες και ειδοποιήσεις ασφάλειας της συσκευής ή συσκευών που
εκάστοτε εντάσσει στο σύστημα Apple Pay και να ακολουθεί αυτές πιστά.
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