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Πρόγραμμα της Mastercard στην Ελλάδα με την ονομασία 

“Πληρώστε με Mastercard & Λάβετε Ανταμοιβές” 

Οι Κανόνες του Προγράμματος για Συμμετέχοντες Εκδότες μόνον 

 

1. Εισαγωγή  

Η εταιρεία “MASTERCARD EUROPE S.A.”, με έδρα στο Βέλγιο (Chaussee de Tervuren 198 a, 
Waterloo, Βέλγιο), με αριθ. μητρώου 0448.038.446 (εφεξής “Mastercard”), οργανώνει στην 
Ελλάδα το πρόγραμμα “Πληρώστε με Mastercard & Λάβετε Ανταμοιβές” (εφεξής το “Πρό-
γραμμα”). 

Η Mastercard θεσπίζει τους ακόλουθους Κανόνες του Προγράμματος για τους συμμετέχο-
ντες Εκδότες. 

Το Πρόγραμμα αρχίζει την 25η Ιουνίου 2022 και λήγει στις 25 Ιουλίου 2022. Το Πρόγραμμα 
διοργανώνεται στην επικράτεια της Ελλάδας. Οι Κανόνες θα είναι δημοσιευμένοι στην 
ιστοσελίδα: www.mastercard.gr. 

 

2. Ορισμοί – Στους παρόντες Όρους: 

Ως «Λογαριασμός» νοείται ο λογαριασμός της Κάρτας (εάν υπάρχει) που ανοίχτηκε στο 
όνομα του Κατόχου της Κάρτας Εκδότη. 

Ως «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση μεταξύ του Κατόχου Κάρτας Εκδότη και του Εκδότη 
σχετικά με την έκδοση της Κάρτας. 

Ως "BIN" νοείται ο αριθμός αναγνώρισης της τράπεζας. 

Ως «Κάρτα» νοείται η χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Mastercard (χωρίς να συμπεριλαμβά-
νονται οι εμπορικές κάρτες ή οι κάρτες Maestro), η οποία εκδίδεται στο όνομα φυσικού 
προσώπου, φέρει το εμπορικό σήμα της Mastercard και εκδίδεται από τον Εκδότη. Ως 
Κάρτα δεν νοούνται οι μη επαναφορτίσιμες προπληρωμένες κάρτες που εκδίδονται από 
τράπεζα ή άλλο ίδρυμα πληρωμών. 

Ως "Cashback" νοείται μια πιστωτική συναλλαγή που είναι διαθέσιμη στον Κάτοχο Κάρτας 
Εκδότη στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος. 

Ως «Εγχώριος Έμπορος» νοείται κάθε έμπορος σταθμού/ πρατηρίου καυσίμων (Κωδικός 
Κατηγορίας Εμπόρου 5541 & 5542), με έδρα στην Ελλάδα, του οποίου ο επεξεργαστής 
πληρωμών με κάρτα βρίσκεται στην Ελλάδα. 

Ως «Επιλέξιμη Αγορά» νοείται κάθε αγορά με ελάχιστο ποσό 20,00 Ευρώ που 
πραγματοποιείται σε Εγχώριο Έμπορο με ανέπαφη χρήση της Κάρτας μέσω εφαρμογών 
ψηφιακών πορτοφολιών (Apple Pay, Google Pay, Publisher digital wallets κ.α.) 
χρησιμοποιώντας τεχνολογία NFC (Επικοινωνία κοντινού πεδίου), τηρώντας τους παρόντες 
Κανόνες. 

Ως "Γραπτή Επικοινωνία" νοείται κάθε γραπτή επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της 
επικοινωνίας με ηλεκτρονική μορφή (όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

http://www.mastercard.gr/
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Ως «Εκδότης» νοείται η τράπεζα ή άλλο ίδρυμα πληρωμών που εξέδωσε κάρτα, και 
συγκεκριμένα: 

1. ALPHA BANK,  

2. ATTICA BANK SA,  

3. EUROBANK ERGASIAS S.A., 

4. HELLENIC POST CREDIT S.A.,  

5. “HSBC CONTINENTAL EUROPE”,  

6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,  

7. OPTIMABANK A.E.,  

8. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,  

9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,  

10 PREPAY TECHNOLOGIES LTD και  

11. UP. 

Ως «Κάτοχος Κάρτας Εκδότη» νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου 
ανοίγεται ο Λογαριασμός από τον Εκδότη. 

Ως «Mastercard» νοείται η εταιρεία “MASTERCARD EUROPE S.A.”. 

Ως "Πρόγραμμα" νοείται το πρόγραμμα που διοργανώνει η Mastercard στην Ελλάδα με την 
ονομασία “Mastercard Pay & Get Rewards” (“Πληρώστε με Mastercard & Λάβετε 
Ανταμοιβές”), το οποίο δίδει δικαίωμα επιβράβευσης Cashback από Επιλέξιμες Αγορές.  

Ως "Ιστοσελίδα" νοείται η ιστοσελίδα που είναι διαθέσιμη στο www.mastercard.gr. 

 

3.- Η Εγγραφή και η επιβράβευση Cashback  

Κάνοντας μία Επιλέξιμη Αγορά, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, ο Κάτοχος Κάρτας 
Εκδότη δικαιούται να συμμετάσχει σε αυτό το Πρόγραμμα. Με την αποδοχή των παρόντων 
Κανόνων, ο Κάτοχος Κάρτας Εκδότη θα είναι επιλέξιμος για την επιβράβευση Cashback 
σύμφωνα με τους Κανόνες (όπως ορίζεται παρακάτω). Κάρτα με την οποία πραγματοποιή-
θηκαν τουλάχιστον τρεις (3) Επιλέξιμες Αγορές σε Εγχώριους Εμπόρους εντός της περιόδου 
από την 25η Ιουνίου 2022 έως την 25η Ιουλίου 2022, έκαστη με ελάχιστο ποσό 20,00 Ευρώ 
(συνολικό ελάχιστο ποσό συναλλαγών = 60,00 Ευρώ) - ο Κάτοχος Κάρτας Εκδότη θα έχει 
αξίωση να λάβει επιβράβευση Cashback ύψους 10,00 ευρώ έως τις 5 Αυγούστου 2022. 
Διευκρινίζεται ότι Επιλέξιμες Αγορές που έγιναν από 25 Ιουνίου 2022 έως 25 Ιουλίου 2022 
θα θεωρούνται ως επιλέξιμες εφόσον έχουν καταγραφεί και εκκαθαρισθεί έως τις 5 
Αυγούστου 2022.  

Η πρόβλεψη επιβράβευσης Cashback είναι εγγυημένη για τις πρώτες 16.000 κάρτες που 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Κανόνες. Διευκρινίζεται ρητώς ότι 
οι όροι και οι τυχόν περιορισμοί σχετικά με αγορές που πραγματοποιούνται με την Κάρτα 
στα καταστήματα των Εγχώριων Εμπόρων εξαρτώνται αποκλειστικά από τον κατά περί-

http://www.mastercard.gr/
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πτωση Εκδότη Κάρτας. Το δικαίωμα επιβράβευσης Cashback σύμφωνα με το παρόν 
Πρόγραμμα μπορεί να ασκηθεί από τους Κατόχους Καρτών Εκδότη μόνο μία φορά ανά 
Κάρτα. 

Η Mastercard δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει ως αποτέλε-
σμα οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης μεταξύ του Κατόχου Κάρτας Εκδότη και του Εγχώριου 
Εμπόρου ή του Εκδότη σε σχέση με τις Επιλέξιμες Αγορές. Ο Κάτοχος Κάρτας Εκδότη θα 
λάβει επιβράβευση Cashback 10,00 Ευρώ σε περίπτωση επίτευξης των όρων της 
προσφοράς που ορίζονται παραπάνω. Το ποσό των 10,00 ευρώ ως ατομική επιβράβευση 
ανά Κάρτα θα πιστωθεί στον Λογαριασμό του Κατόχου Κάρτας Εκδότη από τον Εκδότη της.  

 

4. Συμμετοχή  

Για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, οι Κάτοχοι Καρτών Εκδότη θα πρέπει να συμμορφώ-
νονται με τις διατάξεις της Συμβάσεως και τους παρόντες Κανόνες, η δε Κάρτα με την οποία 
οι Κάτοχοι Καρτών Εκδότη είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ενεργή. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η Κάρτα ακυρωθεί ή μπλοκαρισθεί από τον Εκδότη της 
Κάρτας, η συμμετοχή του Κατόχου Κάρτας Εκδότη στο Πρόγραμμα μπορεί να ανασταλεί. Η 
Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συμμετοχή Κατόχου Κάρτας Εκδότη στο 
Πρόγραμμα και να ακυρώσει οποιαδήποτε επιβράβευση Cashback έχει ήδη κερδηθεί (εκτός 
από την επιστροφή Cashback που έχει ήδη πιστωθεί στον Λογαριασμό του Κατόχου της 
Κάρτας Εκδότη) σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας Εκδότη δεν συμμορφώνεται με 
οποιονδήποτε από τους παρόντες Κανόνες. 

5. Πληροφορίες  

Ο Κάτοχος Κάρτας Εκδότη μπορεί να ελέγξει την Επιβράβευση Cashback που έλαβε με κάθε 
δυνατό τρόπο που παρέχει ο Εκδότης (όπως, ενδεικτικά, mobile banking, internet banking, 
ηλεκτρονική κατάσταση). 

6. Αναστολή του δικαιώματος επιβράβευσης Cashback  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Κάτοχοι Καρτών Εκδότη ενδέχεται να απωλέσουν το δικαίωμα 
επιβράβευσης Cashback. Η επιβράβευση Cashback μπορεί να ακυρωθεί αμέσως, εάν 
συμβεί ένα από τα ακόλουθα: 

• Κάτοχος Κάρτας Εκδότη παραβιάζει τις διατάξεις της Συμβάσεως με τον Εκδότη 
της Κάρτας. 

• Αντιστροφή επιλέξιμης αγοράς, 

• Παραβίαση οποιασδήποτε διατάξεως των παρόντων Κανόνων. 

Σε περίπτωση παραβίασης της Συμβάσεως ή των Κανόνων από τον Κάτοχο Κάρτας Εκδότη, 
ο Εκδότης γνωστοποιεί στον Κάτοχο Κάρτας Εκδότη την ακύρωση της επιβράβευσης 
Cashback ή την αναστολή του δικαιώματος επιβράβευσης Cashback. 

Επιπλέον, η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή / και να αρνηθεί την 
επιβράβευση Cashback: (i) όταν διατηρεί υποψίες ότι μια αξίωση είναι ψευδής ή δόλια ή η 
αξίωση δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους Κανόνες ή (ii) σε άτομο που είχε υποβάλει μια 
αίτηση σε προηγούμενο προωθητικό πρόγραμμα η οποία ήταν δόλια ή άλλως παραβίαζε 
τους όρους του προηγούμενου προωθητικού προγράμματος. 
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7. Τερματισμός συμμετοχής  

Το κλείσιμο Λογαριασμού ή Κάρτας θα θεωρείται ως επιθυμία του Εκδότη Κάρτας να 
τερματίσει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του 
Προγράμματος, η Mastercard έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του Κατόχου 
της Κάρτας Εκδότη στο Πρόγραμμα. 

8. Χρηματοδότηση Προγράμματος  

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος επιβράβευσης Cashback περιορίζεται από το ύψος 
του προϋπολογισμού του Προγράμματος.  

9. Τροποποιήσεις και τερματισμός 

Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων 
Κανόνων, οποτεδήποτε. Οι τροποποιήσεις αυτές θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Οι 
τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών 
στην Ιστοσελίδα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Ιστοσελίδα.  

Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το Πρόγραμμα εάν προκύψουν περιστά-
σεις που η Mastercard δεν θα μπορούσε να γνωρίζει ότι μπορεί να συμβούν ή η Mastercard 
δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει, αποτρέψει ή εξαλείψει, όπως φυσικές καταστροφές, 
επιδημίες, εμφύλιες αναταραχές, πόλεμος, καταστροφές, κυβερνητικές πράξεις από την 
επιρροή στην εκπλήρωση υποχρεώσεων κ.λπ., και οι οποίες (περιστάσεις) επηρεάζουν 
άμεσα ή έμμεσα τη χρηματοπιστωτική αγορά και τη σταθερότητα των νομισμάτων, δηλαδή 
την κατάσταση των συναλλαγματικών ισοτιμιών της αγοράς. 

 

10. Διαχωρισμός διατάξεων  

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανόνων ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών 
θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε η διάταξη αυτή θα αποκοπεί από τους 
παρόντες Κανόνες και δεν θα επηρεάσει τη νομική ισχύ και την εκτελεστότητα οποιωνδή-
ποτε άλλων διατάξεων. Οι παρόντες Κανόνες υπερισχύουν όλων των προηγούμενων 
συμφωνιών, ανακοινώσεων και δηλώσεων σε σχέση με το Πρόγραμμα. Εάν οποιεσδήποτε 
λεπτομέρειες του Προγράμματος έρχονται σε αντίθεση ή παραβιάζουν τους παρόντες 
Κανόνες, τότε υπερισχύουν οι Κανόνες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η τυχόν αδυναμία 
της Mastercard να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της σύμφωνα με τους 
παρόντες Κανόνες δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα. 

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και γλώσσα  

Οι παρόντες Κανόνες έχουν συνταχθεί στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα και διέπονται 
από τους νόμους της Ελλάδας. Σε περίπτωση ασυμφωνιών ή ασυνεπειών, υπερισχύει η 
έκδοση των Κανόνων στην Αγγλική γλώσσα. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση τυχόν 
διαφορών θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 


