Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος CASHBACK
Το Πρόγραμμα Επιστροφής Χρημάτων CASHBACK (το «Πρόγραμμα») της Alpha Bank
η
Cyprus Ltd (η «Τράπεζα») ισχύει από την 1η Ιουνίου 2019 έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2019,
για όλους τους κατόχους πιστωτικών καρτών Χρυσής Alpha Bank Visa, Ασημένιας Alpha
Bank Visa και Alpha Bank CASHBACK MasterCard (η «Κάρτα») και αφορά όλες τις
συναλλαγές (αγορές) που πραγματοποιούνται από τους κατόχους των Καρτών αυτών σε
όλους τους εμπόρους εντός Κύπρου που εμπίπτουν στις πιο κάτω επιλεγμένες κατηγορίες
εμπόρων:


01/06/2019 – 31/07/2019: Υπεραγορές (MCC5411)



01/08/2019 – 30/09/2019: Πρατήρια Kαυσίμων (MCC5541,5542)

Οι έμποροι που συμμετέχουν στις κατηγορίες Υπεραγορές (MCC5411) και Πρατήρια
Καυσίμων (MCC5541,5542) του Προγράμματος, είναι οι επιχειρήσεις/έμποροι που
περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες κατηγορίες (merchant category codes) των διεθνών
οργανισμών Visa και Mastercard και έχουν κατηγοριοποιηθεί αντίστοιχα από τους παρόχους
υπηρεσιών αποδοχής καρτών (acquirers).
Επισημαίνεται ότι η κατηγοριοποίηση ΔΕΝ γίνεται από την Τράπεζα και η Τράπεζα δεν φέρει
καμία ευθύνη για τη μη λειτουργία του Προγράμματος, εάν η επιχείρηση/έμπορος στην οποία
χρησιμοποιήθηκε η Κάρτα, δεν είναι καταχωρημένη στην ορθή κατηγορία.
Το ποσοστό επιστροφής χρημάτων είναι 3%* επί του συνολικού ύψους των συναλλαγών
(αγορών) που πραγματοποιήθηκαν με την Κάρτα σε εμπόρους που εμπίπτουν στις
επιλεγμένες κατηγορίες επιχειρήσεων/εμπόρων που αναφέρονται πιο πάνω.
Δεν υπάρχει ποσό ελάχιστης χρήσης της Κάρτας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Υπάρχει περιορισμός στο μηνιαίο ποσό επιστροφής (cashback) στον κάθε λογαριασμό
Κάρτας. Για το cashback στις υπεραγορές, το μέγιστο ποσό επιστροφής καθορίζεται στα €45
το μήνα (αντίστοιχη συνολική χρήση €1.500) ανά λογαριασμό Κάρτας και για το cashback σε
πρατήρια καυσίμων στα €30 το μήνα (αντίστοιχη συνολική χρήση €1.000).
Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις όπου ο λογαριασμός
Κάρτας βρίσκεται σε λειτουργία κατά την ημέρα υπολογισμού της επιστροφής χρημάτων. Στις
περιπτώσεις όπου ο λογαριασμός της Κάρτας κατά την ημέρα υπολογισμού της επιστροφής
χρημάτων είναι μη ενεργοποιημένος, παγοποιημένος, ή βρίσκεται σε καθυστέρηση και/ή
υπέρβαση, τότε το ποσό επιστροφής χρημάτων που δικαιούται ο κάτοχος του λογαριασμού
της Κάρτας χάνεται και δεν θα υπολογίζεται καθόλου, ούτε σε μελλοντική χρονική στιγμή εάν
δηλαδή ο λογαριασμός επανέλθει σε κανονική λειτουργία.
Η πίστωση των χρημάτων θα γίνεται μηνιαίως και το ποσό θα πιστώνεται στον λογαριασμό
Κάρτας την πρώτη εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα και θα εμφανίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού του μήνα που εμπίπτει με την ημέρα πίστωσης.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος.
Η Τράπεζα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποσύρει το Πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή
χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης
Πιστωτικών Καρτών της Τραπέζης.
Όλοι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.
*To υφιστάμενο Πρόγραμμα CASHBACK ύψους 0.5% που παραχωρείται για όλες τις αγορές
με την Alpha Bank CASHBACK MasterCard, παραμένει σε ισχύ.

