ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ TICKET COMPLIMENTS® GIFT CARD

4.3

Συνήθως ο Χρήστης δεν δύναται να διακόψει µια Συναλλαγή όταν αυτή έχει εγκριθεί, δεδοµένου ότι από το

σηµείο αυτό λογίζεται ότι έχει περιέλθει σε εµάς. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις συναλλαγές για τις οποίες
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά το κατωτέρω κείµενο πριν από τη χρήση της Κάρτας Ticket Compliments®

έχει δώσει εξουσιοδότηση.

Gift Card. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν εφαρµόζονται στην Κάρτα.

4.4

Η χρησιµοποίηση της Κάρτας συνεπάγεται την αποδοχή από το χρήστη των όρων και προϋποθέσεων που

µέσω διαδικτύου (βλέπε άρθρο 18 για λεπτοµέρειες)

Ο Χρήστης µπορεί να ελέγξει το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο οποτεδήποτε, καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών ή

περιλαµβάνονται στο κείµενο αυτό. Αν κάποιο στοιχείο δεν είναι σαφές ή αντιληπτό, παρακαλούµε να

4.5 Για λόγους ασφαλείας, οι Επιχειρήσεις που δέχονται την Κάρτα, θα πρέπει να αναζητούν έγκριση από την PPS

επικοινωνήσετε µε την Εξυπηρέτηση Πελατών, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 18 του

για όλες τις Συναλλαγές που διενεργεί ο Χρήστης. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι Επιχειρήσεις µπορεί να

παρόντος.

ζητήσουν να υπάρχει µεγαλύτερο ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο από την αξία της Συναλλαγής που επιθυµεί να
πραγµατοποιήσει ο Χρήστης. Τότε, ο Χρήστης θα χρεωθεί µόνο το Πλήρως Αφαιρούµενο Ποσό που αντιστοιχεί

1.

στην πραγµατική και πλήρη αξία της Συναλλαγής που πραγµατοποιεί.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι Επιχειρήσεις ζητούν την ύπαρξη

µεγαλύτερης αξίας γιατί επιθυµούν να έχουν πρόσβαση σε µεγαλύτερα ποσά από αυτά που ο Χρήστης αρχικά

Λογαριασµός: Είναι ο ηλεκτρονικός λογαριασµός που σχετίζεται µε την Κάρτα.
Συµφωνία: Σηµαίνει η παρούσα συµφωνία, όπως µπορεί κατά καιρούς να τροποποιηθεί.

σχεδίαζε να δαπανήσει. Για παράδειγµα:

∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο: Σηµαίνει την αξία των διαθεσίµων που είναι φορτωµένα στην Κάρτα και είναι διαθέσιµα προς

4.5.1 Ξενοδοχεία και Ενοικιάσεις αυτοκινήτων. ∆εδοµένου ότι οι Επιχειρήσεις δεν δύνανται να προβλέψουν µε

χρήση.

ακρίβεια ποιο θα είναι το τελικό ποσό του λογαριασµού, µπορεί να ζητήσουν έγκριση για τα ποσά που είναι

Κάρτα: Σηµαίνει η κάρτα Τicket Compliments Gift Card που εκδίδεται στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας.

µεγαλύτερα από το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο του Χρήστη.

Αριθµός Κάρτας: Είναι ο 16ψήφιος αριθµός στην εµπρόσθια όψη της Κάρτας.

4.5.2 Επιχειρήσεις µέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Συγκεκριµένες επιχειρήσεις µέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ, µε την καταχώρηση ή την

Κάτοχος: Είναι το πρόσωπο που ορίσθηκε από την Εταιρεία για να χρησιµοποιεί την Κάρτα και συµβάλλεται στην

έξοδο, αποστέλλουν αίτηµα για έγκριση πληρωµής προς επιβεβαίωση αν είναι διαθέσιµο το υπόλοιπο. Τούτο θα

παρούσα Συµφωνία.

έχει µια προσωρινή επίδραση στο ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο του Χρήστη. Επίσης ο Χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη

Εταιρεία: Σηµαίνει το νοµικό πρόσωπο, το ίδρυµα ή ο πράκτορας που συµµετέχει στο Πρόγραµµα αυτό.

του ότι ορισµένοι διαδικτυακοί τόποι δεν αφαιρούν την πληρωµή παρά µόνο όταν παραδοθούν τα αγαθά οπότε ο

Εξυπηρέτηση Πελατών: Σηµαίνει το κέντρο που αντιµετωπίζει ερωτήσεις και αιτήµατα για τις υπηρεσίες σε σχέση

Χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη τις µεταβολές αυτές στα εκκαθαρισµένα υπόλοιπα όταν ελέγχει το ∆ιαθέσιµο

µε την Κάρτα. Στοιχεία επικοινωνίας για την Εξυπηρέτηση Πελατών αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος.

Υπόλοιπό του και να βεβαιώσει ότι έχει επαρκή κεφάλαια στην Κάρτα του για να καλύψει τις αγορές του.

E-money: Σηµαίνει το ηλεκτρονικό χρήµα που σχετίζεται µε την Κάρτα.

4.6

Πλήρως Αφαιρούµενο Ποσό: Σηµαίνει το συνολικό ποσό της Συναλλαγής, που περιλαµβάνει την ίδια τη

έγκριση από την PPS. Για παράδειγµα, αγορές σε πλοίο, κρουαζιέρα, χρεώσεις σε τραίνα και ορισµένες αγορές εν

Συναλλαγή καθώς όποιες άλλες σχετιζόµενες χρεώσεις, επιβαρύνσεις, φόρους και αµοιβές.

πτήση.

MasterCard International Incorporated: Σηµαίνει την MasterCard International Incorporated τα κεντρικά γραφεία

4.7 Η Κάρτα δεν χρησιµοποιείται σε αυτοεξυπηρετούµενους σταθµούς καυσίµων. Αντ’αυτού, είναι δυνατή η χρήση

Επιχειρήσεις που ενδέχεται να µην δύνανται να εγκρίνουν τη Συναλλαγή αν δεν µπορούν να λάβουν οn-line

της οποίας βρίσκονται στις ΗΠΑ (2000 Purchase Street, Purcase, New York, 10577 USA).

της Κάρτας εµφανίζοντάς τη στο ταµείο.

Ένδειξη Αποδοχής MasterCard: Σηµαίνει την ένδειξη της MasterCard International Incorporated που υποδηλώνει

4.8

αποδοχή της Κάρτας.

έγκρισης από Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν την Κάρτα για σκοπούς αναγνώρισης.

Η Κάρτα αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τρόπος αναγνώρισης. Η PPS θα απορρίπτει αιτήσεις
Η Κάρτα αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάληψη µετρητών.

Έµπορος: Σηµαίνει ο µεταπράτης, έµπορος λιανικής ή όποιο άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δέχεται κάρτες που

4.9

εµφανίζουν την Ένδειξη Αποδοχής MasterCard και που νόµιµα λειτουργούν ως µεταπράτες, έµποροι λιανικής.

4.10 ∆εν είναι δυνατή η χρήση της Κάρτας για την απόκτηση ταξιδιωτικών επιταγών (traveller’s Cheques), για τη

Ο Λογαριασµός: Σηµαίνει το πεδίο στο δικτυακό τόπο που επιτρέπει την καταχώρηση για απευθείας σύνδεση (on

λήψη µετρητών από οποιαδήποτε Επιχείρηση, για την πληρωµή οφειλοµένων ποσών σε πιστωτικές κάρτες,

line) µε το Λογαριασµό του Χρήστη έτσι ώστε µπορεί να δει λεπτοµέρειες του ∆ιαθέσιµου Υπολοίπου και το ιστορικό

τραπεζικές υπεραναλήψεις ή πιστωτικές συµφωνίες καθώς και για την πληρωµή συνδροµών µε απευθείας χρέωση.

των Συναλλαγών Ο Λογαριασµός παρέχει επικαιροποιηµένη ενηµέρωση για το Λογαριασµό του Χρήστη και θα

4.11 Το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο στο Λογαριασµό του Χρήστη δεν αποδίδει κανένα τόκο.

απαιτηθεί σύνδεση µε το διαδίκτυο για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο Λογαριασµό.

4.12

Πρόγραµµα: Σηµαίνει το Πρόγραµµα Τicket Compliments Gift Card, στα πλαίσια του οποίου έχει εκδοθεί η Κάρτα.

οριζόµενα στην παρ. 14 του παρόντος).

∆ιαχειριστής Προγράµµατος: Σηµαίνει η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε.

∆ιαθέσιµου Υπολοίπου στην Κάρτα.

Η PPS µπορεί να ζητήσει από το Χρήστη να παραδώσει την Κάρτα του οποτεδήποτε (σύµφωνα µε τα
Εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα είναι δυνατή η χρήση του όποιου

που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Γαλατσίου 33 & Μαρκορά) έχει ΑΦΜ 094438998, ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών
Συναλλαγή: Σηµαίνει οποιαδήποτε πώληση λιανικής τυχόν πραγµατοποιείται είτε από Σηµεία Πώλησης είτε µέσω

5.

του διαδικτύου, µε απευθείας σύνδεση (on line), µε τη χρήση της Κάρτας.

5.1 Η Κάρτα δεν επαναφορτίζεται.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Εµείς, εµάς, δικό µας: σηµαίνει την εταιρεία PrePay Technologies Limited (PPS) που εδρεύει στη Μ. Βρετανία (PO
BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ United Kingdom). Η εταιρεία ΡΡS αποτελεί ίδρυµα που εκδίδει ηλεκτρονικό χρήµα

6.

κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4021/2011, εποπτεύεται από τις αρµόδιες βρετανικές ελεγκτικές αρχές (FSA –

6.1

Financial Services Authority) και έχει συµµορφωθεί πλήρως µε όλες τις απαιτήσεις για να διενεργεί τις

χρησιµοποιεί την Κάρτα µετά την ηµεροµηνία λήξης της

δραστηριότητές της στην Ελλάδα και την Κύπρο, και, ειδικότερα, να εκδίδει την Κάρτα.

6.2 Καµία συναλλαγή δεν θα διεκπεραιώνεται µετά τη λήξη της Κάρτας

∆ικτυακός Τόπος (Website) Σηµαίνει τη διαδικτυακή διεύθυνση www.ticketcomplimentsgiftcard.gr που επιτρέπει

6.3 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.2, το τυχόν ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο που υπάρχει στην Κάρτα µετά τη λήξη

την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά µε την Κάρτα και περιέχει αντίγραφο της παρούσας.

της καθώς και τα δικαιώµατα σε σχέση µε το ηλεκτρονικό χρήµα, παραµένουν στη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος

Χρήστης: Είναι το πρόσωπο που έχει οριστεί από την Εταιρεία για τη χρήση της Κάρτας.

και δεν µεταβιβάζονται καθ’οιονδήποτε τρόπο προς το Χρήστη.

2.
2.1

Παρούσα Συµφωνία
H παρούσα Κάρτα είναι µια προπληρωµένη κάρτα ηλεκτρονικού χρήµατος (e-money). ∆εν είναι πιστωτική

Η ηµεροµηνία λήξης της Κάρτας εµφανίζεται στην εµπρόσθια όψη της Κάρτας. Ο Χρήστης δεν µπορεί να

7.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ-ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

7.1

H PPS µπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί την εξουσιοδότηση για χρήση της Κάρτας αν η χρήση της Κάρτας

προκαλεί ή µπορεί να προκαλέσει παράβαση της παρούσας συµφωνίας ή αν η PPS έχει λόγους να υποψιάζεται

κάρτα, δεν είναι χρεωστική κάρτα.
2.2

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η παρούσα Κάρτα έχει εκδοθεί από εµάς, κατόπιν άδειας από την MasterCard International Incorporated. Η

πως είτε ο κάτοχος της Κάρτας ή οποιοδήποτε τρίτο µέρος έχει διαπράξει ή πρόκειται να διαπράξει κάποιο αδίκηµα

Κάρτα αυτή αποτελεί προϊόν ηλεκτρονικού χρήµατος. Το ηλεκτρονικό χρήµα που σχετίζεται µε την Κάρτα αυτή

ή οποιαδήποτε άλλης µορφής παρανοµία σε σχέση µε την Κάρτα αυτή.

παρέχεται από εµάς και, σε ό,τι αφορά την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, εποπτευόµαστε στο Ηνωµένο Βασίλειο

7.2 Αν χρειαστεί να διερευνηθεί µια συναλλαγή στην Κάρτα, ο Χρήστης θα πρέπει να συνεργαστεί µε την PPS ή µε

από την FSA (Financial Services Authority). Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Χρήστη σε σχέση µε τη χρήση της

όποιο άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, εφόσον τούτο ζητηθεί.

Κάρτας υπόκεινται στην παρούσα συµφωνία µεταξύ της PPS και του Χρήστη.

7.3 Ο Χρήστης δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο τη χρήση της Κάρτας.

Αν ο Χρήστης αντιµετωπίσει

δυσκολίες στη χρήση της Κάρτας, θα πρέπει να επικοινωνήσει µε την Εξυπηρέτηση Πελατών ή µε την Εταιρεία. Το

7.4 Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις Συναλλαγές τις οποίες εξουσιοδοτεί για χρήση µε την υπογραφή του, ή

ηλεκτρονικό χρήµα που συνδέεται µε την Κάρτα, παρέχεται στη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος από την PPS και

τον αριθµό CVC.

αποτυπώνεται σε Ευρώ.

Η ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος παρέχει στο Χρήστη το δικαίωµα χρήσης του

ηλεκτρονικού αυτού χρήµατος µέχρι την αξία που έχει φορτωθεί σε κάθε Κάρτα.

7.5

Ο Χρήστης συµφωνεί να αποζηµιώσει και να απαλλάξει πλήρως την PPS καθώς και τους διανοµείς,

Όλα τα δικαιώµατα (που

συνεργάτες, υπαλλήλους, χορηγούς και παρόχους υπηρεσιών της καθώς και τους οµίλους των εταιρειών που οι

περιλαµβάνουν την κυριότητα) σε σχέση µε το ηλεκτρονικό χρήµα, παραµένουν στη ∆ιαχειρίστρια του

παραπάνω ανήκουν, από τις δαπάνες οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας τυχόν εκκινήσει προς επιβολή των

Προγράµµατος και δεν περιέρχονται στο Χρήστη. Η κυριότητα της Κάρτας παραµένει στην PPS.

όρων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε παράβασή τους ή απατηλή χρήση της κάρτας από το Χρήστη ή από

2.3 Οι όροι και Προϋποθέσεις έχουν γραφτεί και είναι διαθέσιµοι µόνο στα Ελληνικά η δε επικοινωνία µε το Χρήστη

πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε από το Χρήστη.

σε σχέση µε την Κάρτα ή το Λογαριασµό του θα γίνεται στα Ελληνικά.
8.

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΕΣ, ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

3.

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

8.1 Ο Χρήστης θα πρέπει να µεταχειρίζεται το ηλεκτρονικό χρήµα της Κάρτας όπως θα µεταχειριζόταν τα µετρητά

3.1

Ο Χρήστης µπορεί να λάβει την Κάρτα µόνον αν έχει επιλεγεί ως επιβεβαιωµένος Χρήστης από την Εταιρεία

στο πορτοφόλι του. Εάν χάσει την Κάρτα ή αν η Κάρτα κλαπεί, τότε το ηλεκτρονικό χρήµα µπορεί να χαθεί, όπως

προς τη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος.

ακριβώς θα συνέβαινε αν ο Χρήστης έχανε το πορτοφόλι του.

3.2 Όταν ο Χρήστης λάβει την Κάρτα, θα πρέπει να την υπογράψει αµέσως στην οπίσθια όψη. Η Κάρτα θα πρέπει

8.2

να έχει ενεργοποιηθεί.

αν η Κάρτα καταστραφεί ή λειτουργεί πληµµελώς ή λανθασµένα, ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε

Σε κάθε περίπτωση απώλειας, κλοπής, απάτης ή άλλου κινδύνου µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης της Κάρτας ή

3.3 Ο Χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει την Κάρτα του στο διαδικτυακό τόπο. Αυτό θα επιτρέψει στο Χρήστη να

την Εξυπηρέτηση Πελατών, όπου θα του ζητηθεί να αναφέρει τον αριθµό της Κάρτας. Εναλλακτικά, ο Χρήστης

χρησιµοποιεί τις διαθέσιµες On line υπηρεσίες µέσω του πεδίου «ο λογαριασµός µου» καθώς και τη δυνατότητα

µπορεί να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας από το πεδίο «ο λογαριασµός µου» στο διαδίκτυο (βλέπε την

ακύρωσης της Κάρτας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας.

παράγραφο 18.2). Προκειµένου να είναι τούτο εφικτό, ο Χρήστης θα πρέπει προηγουµένως να έχει καταχωρήσει
την Κάρτα στο πεδίο «ο λογαριασµός µου».

4.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

8.3

Σε περίπτωση που ο Χρήστης ενηµερώσει την PPS σύµφωνα µε την παρούσα ότι η Κάρτα έχει απολεσθεί ή

4.1 Η Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε επιχειρήσεις που εµφανίζουν το σήµα αποδοχής της MasterCard.

κλαπεί, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια τυχόν έχει λάβει χώρα προ της επικοινωνίας του µε

4.2 Η Κάρτα είναι µια προπληρωµένη κάρτα το οποίο σηµαίνει ότι το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπό της µειώνεται κατά το

την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Πλήρως Αφαιρούµενο Ποσό. Προκειµένου να καταστεί εφικτή µια Συναλλαγή, θα πρέπει το Πλήρως Αφαιρούµενο

8.4 Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης έχει ενηµερώσει σύµφωνα µε το άρθρο 8.2 και εφόσον το άρθρο 8.5 δεν

Ποσό να είναι µικρότερο ή ίσο µε το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο στην Κάρτα. ∆εν είναι δυνατή η χρήση της Κάρτας αν το

εφαρµόζεται, ο Χρήστης δεν φέρει ευθύνη για απώλειες που λαµβάνουν χώρα µετά τη στιγµή κατά την οποία ο

Πλήρως Αφαιρούµενο Ποσό είναι µεγαλύτερο από το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο ή αν παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της

Χρήστης γνωστοποιήσει την απώλεια ή κλοπή στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αν υπάρχει ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο στην

Κάρτας. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, γίνει επεξεργασία Συναλλαγής για ποσό µεγαλύτερο από το ∆ιαθέσιµο

Κάρτα, ο Χρήστης µπορεί να ζητήσει από τη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος την αντικατάσταση της Κάρτας και τη

Υπόλοιπο στην Κάρτα, ο Χρήστης θα πρέπει να καταβάλει προς τη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος το ποσό κατά

µεταφορά του τελευταίου ∆ιαθέσιµου Υπόλοιπου στη νέα Κάρτα (εφαρµόζεται χρέωση, βλέπε άρθρο 10).

το οποίο το Πλήρως Αφαιρούµενο Ποσό είναι µεγαλύτερο από το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο, εντός 14 ηµερών από τη

8.5

λήψη του σχετικού τιµολογίου από τη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος. Αν ο Χρήστης δεν καταβάλει το ποσό εντός

συµφωνίας από το Χρήστη, ή είναι προϊόν αµέλειας του Χρήστη ή αν γεννά εύλογες υποψίες απατηλής ή

των 14 ηµερών από τη λήψη της σχετικής τιµολόγησης, η ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος διατηρεί το δικαίωµα να

ανάρµοστης συµπεριφοράς, τότε ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις ζηµίες και απώλειες.

λάβει κάθε νόµιµο µέτρο, στο οποίο περιλαµβάνεται η δικαστική διαδικασία, για τη διεκδίκηση των οφειλοµένων
ποσών.

Στην περίπτωση που το αναφερθέν περιστατικό έχει προκληθεί συνεπεία παράβασης της παρούσας

9.

τρόπο αµελή ή για απατηλούς ή άλλους παράνοµους σκοπούς ή αν η PPS δεν δύναται πλέον να επεξεργάζεται τις

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

9.1

Εάν ο Χρήστης διενεργήσει Συναλλαγή σε νόµισµα διαφορετικό από Ευρώ (Συναλλαγή σε Αλλοδαπό

Συναλλαγές του Χρήστη εξ’αιτίας ενεργειών τρίτων µερών.

Νόµισµα), το ποσό που αφαιρείται από το Λογαριασµό του Χρήστη, µετατρέπεται σε Ευρώ κατά την ηµεροµηνία

14.3

που περιέρχονται στην PPS οι λεπτοµέρειες για τη Συναλλαγή σε Αλλοδαπό Νόµισµα.

επικοινωνώντας µε τη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος, υπό την προϋπόθεση ότι:

Για τη µετατροπή

Αν ο Χρήστης επιθυµεί να καταγγείλει την παρούσα πριν τη λήξη της Κάρτας του, δύναται να το πράξει,

χρησιµοποιείται η ισοτιµία που ορίζεται από την MasterCard η οποία θα είναι διαθέσιµη έκαστη εργάσιµη ηµέρα,

14.3.1 Κατά την κρίση της PPS, ο Χρήστης δεν έχει ενεργήσει δόλια και

από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και οι αλλαγές στην ισοτιµία θα είναι άµεσα εφαρµοστέες. Οι ισοτιµίες µπορεί να

14.3.2 Η PPS δεν εµποδίζεται να πράξει το ίδιο, από οποιαδήποτε εφαρµοστέα νοµοθεσία, κανονισµό, διάταξη

κυµαίνονται και µπορεί να µεταβληθούν µεταξύ της ώρας που γίνεται η Συναλλαγή και της ώρας που αφαιρείται το

δικαστηρίου ή οδηγία αρµόδιας κανονιστικής αρχής.

ποσό από το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο. Για Συναλλαγές που διενεργούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου

14.4

(ΕΟΧ) ή µε νόµισµα του ΕΟΧ, η ισοτιµία της MasterCard µπορεί να αναζητηθεί τηλεφωνικά, στην Εξυπηρέτηση

Χρήστη.

Με την καταγγελία, οποιοδήποτε ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο δεν θα είναι πλέον διαθέσιµο για χρήση από το

Πελατών.

14.5 Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας από τις αναφερόµενες ανωτέρω ή όπου η PPS έχει ενηµερωθεί από τη

9.2 Επιβάλλονται έξοδα για Συναλλαγές που διενεργούνται εκτός Ελλάδας (Έξοδο Αλλοδαπής Συναλλαγής, βλέπε

∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος ότι ο Χρήστης έπαυσε να δικαιούται να χρησιµοποιεί την Κάρτα, όλα τα δικαιώµατα

άρθρο 10 για λεπτοµέρειες).

σε σχέση µε το ηλεκτρονικό χρήµα και το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο θα παραµείνουν στη ∆ιαχειρίστρια του
Προγράµµατος και δεν θα περιέρχονται στο Χρήστη.

10.

ΕΞΟ∆Α

10.1 Οι Κάρτες υπόκεινται στα κατωτέρω έξοδα:

15.

ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Έξοδο Αλλοδαπής Συναλλαγής

4% επί της αξίας συναλλαγής

15.1

Η ευθύνη µας σε σχέση µε την παρούσα Συµφωνία (είτε προέρχεται συµβατικά είτε εξωσυµβατικά (και στην

Έξοδο Αντικατάστασης Κάρτας

7€

οποία περιλαµβάνεται η αµέλεια) για παράβαση συµβατικής υποχρέωσης ή για όποιο άλλο τρόπο), υπόκειται στους
κατωτέρω περιορισµούς και εξαιρέσεις:

11.

∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ

15.1.1

Η PPS δεν θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε υπαιτιότητα προερχόµενη ευθέως ή εµµέσως από αιτίες

11.1 Αν ο Χρήστης έχει λόγο να πιστεύει ότι µια Συναλλαγή για την οποία χρησιµοποιήθηκε η Κάρτα του, έγινε µε

ευρισκόµενες εκτός του ελέγχου της, στις οποίες περιλαµβάνονται και λόγοι αναφερόµενοι σε βλάβη υπηρεσιών

τρόπο µη εξουσιοδοτηµένο ή αν ο Λογαριασµός του Χρήστη ενηµερώθηκε λανθασµένα, τότε µετά από αίτηµα του

δικτύου ή συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων.

Χρήστη, η PPS θα εξετάσει το Λογαριασµό του Χρήστη και τις συνθήκες της Συναλλαγής.

15.1.2

11.2 Από τη στιγµή που ο ∆ιαχειριστής του Προγράµµατος εκτιµήσει ότι ο Χρήστης δεν εξουσιοδότησε/ενέκρινε τη

έµµεσες ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ειδική ή αποζηµιωτική ευθύνη.

Συναλλαγή, τότε θα αποζηµιώσει το Χρήστη για το Πλήρως αφαιρούµενο Ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη

15.1.3

συναλλαγή και ο Χρήστης δεν θα έχει καµία περαιτέρω ευθύνη. Ενδεχοµένως να ζητηθεί στο Χρήστη να δώσει

αντικατάσταση της Κάρτας.

στοιχεία στις αρµόδιες Αρχές σε σχέση µε τη Συναλλαγή για την οποία υπάρχει διαφωνία.
11.3

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, το ποσό για το οποίο υπάρχει διαφωνία δεν θα είναι διαθέσιµο για να

Η PPS δεν θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια κερδών ή εµπορικής δραστηριότητας ή για ευθείες ή
Εάν η Κάρτα είναι ελαττωµατική εξαιτίας αµέλειας της PPS, η ευθύνη της τελευταίας περιορίζεται στην

15.1.4 Σε κάθε άλλη περίπτωση που έχει ευθύνη η PPS, η ευθύνη της θα περιορίζεται στην εξαργύρωση του
∆ιαθέσιµου Υπολοίπου της Κάρτας.

δαπανηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η αξία της Συναλλαγής για την οποία υπάρχει διαφωνία µπορεί µεταγενέστερα να

15.2 Τίποτε στην παρούσα Συµφωνία δεν µπορεί να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη της PPS σε περίπτωση

αφαιρεθεί από το Λογαριασµό του Χρήστη αν η PPS ενηµερωθεί ότι τελικά η Συναλλαγή ήταν γνήσια.

θανάτου ή σωµατικής βλάβης που οφείλονται στην υπαιτιότητά της.

11.4 Η PPS διατηρεί το δικαίωµα να µην αποζηµιώσει το Χρήστη εφόσον ο τελευταίος δεν ενεργήσει σύµφωνα µε

15.3 Στο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, όλοι οι όροι ή εγγυήσεις που υπονοούνται ή αναφέρονται στο νόµο,

τα οριζόµενα στην παρούσα συµφωνία και δεν αναφέρει οποιεσδήποτε απατηλές αξιώσεις στις αρµόδιες αρχές.

ρητά εξαιρούνται.
15.4

12.
12.1

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Όλες οι διαµαρτυρίες σε σχέση µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει το πρώτον να

Οι ανωτέρω εξαιρέσεις και περιορισµοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο 15, εφαρµόζονται και ισχύουν για

κάθε ευθύνη των συνεργαζοµένων µε την PPS και ειδικότερα, για τη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος, για την
MasterCard International Incorporated, για άλλους προµηθευτές, εργολάβους, πράκτορες, διανοµείς και τους τυχόν

απευθύνονται στη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος. Εναλλακτικά, ο Χρήστης µπορεί να καλέσει την Εξυπηρέτηση

δικούς τους συνεργαζόµενους, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι, έναντι του Χρήστη σε σχέση µε την παρούσα Συµφωνία.

Πελατών, σύµφωνα µε το άρθρο 18.

15.5

Αν ο Χρήστης έχει οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση µε αγορές που πραγµατοποίησε χρησιµοποιώντας την

Όλες οι διαµαρτυρίες υπόκεινται στην υφιστάµενη διαδικασία διαµαρτυριών. Η PPS θα παρέξει στο Χρήστη

Κάρτα, θα πρέπει να τις επιλύσει µε τον Έµπορο. Ούτε η PPS ούτε η ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος έχουν

αντίγραφο της διαδικασίας διαµαρτυριών, µετά από αίτηση του Χρήστη και, εάν ληφθεί διαµαρτυρία από το Χρήστη,

ευθύνη για την ποιότητα, ασφάλεια, νοµιµότητα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για τα αγαθά ή και τις υπηρεσίες που

η PPS θα ταχυδροµήσει στο Χρήστη αυτοδίκαια, αντίγραφο της διαδικασίας διαµαρτυριών.

αποκτούνται µε την Κάρτα.

12.2

12.3 Αν η PPS αποτύχει να αντιµετωπίσει και επιλύσει τη διαµαρτυρία, προς ικανοποίηση του Χρήστη, ο Χρήστης
µπορεί να αναφέρει τη διαµαρτυρία του στην Υπηρεσία του Οικονοµικού Επιτρόπου, εγγράφως, στη διεύθυνση

16.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, United Kingdom, τηλεφωνώντας στο +44 0845 080 1800 ή

16.1

Η PPS και η ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος δικαιούνται να τηρούν προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη,

µέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο www.financial-ombudsman.org.uk.

κατ’εφαρµογήν των νόµων και κανονισµών σε σχέση µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, στους

12.4

Το σχήµα αποζηµίωσης οικονοµικών υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου (The United Kingdom Financial

οποίους ενδεικτικά περιλαµβάνεται ο Νόµος 2472/1997 και η Οδηγία 95/46ΕΚ.
Εκτός αν απαιτείται από το Νόµο, η PPS δεν θα αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη σε

Services Compensation Scheme), δεν ισχύει και δεν εφαρµόζεται σε σχέση µε την Κάρτα. Παρά ταύτα, η PPS θα

16.2

εξασφαλίσει τα κεφάλαια του Χρήστη σε περίπτωση αφερεγγυότητάς της.

οποιοδήποτε άλλο πέραν της ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος (και των συνεργατών της) για την επεξεργασία των
Συναλλαγών και για τους σκοπούς Στατιστικής έρευνας και ανάλυσης, χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη, Η PPS

13.
13.1

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Η PPS διατηρεί το δικαίωµα όπως µονοµερώς τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας

διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη. Ο Χρήστης µπορεί να έρθει σε επαφή
µε τη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος για περαιτέρω πληροφορίες.

συµφωνίας, που περιλαµβάνουν αµοιβές και όρια, οποτεδήποτε, µε απλή ανάρτηση επικαιροποιηµένης έκδοσης
αυτών στο διαδίκτυο, για έναν ή για περισσότερους από τους κατωτέρω αναφερόµενους λόγους:
Προκειµένου να αποτυπώνουν την εισαγωγή ή ανάπτυξη νέων συστηµάτων, µεθόδων λειτουργίας,

13.1.1

υπηρεσιών ή διευκολύνσεων.
Προκειµένου να αποτυπώνουν µια µεταβολή ή αναµενόµενη µεταβολή στις συνθήκες της αγοράς, τις

13.1.2

γενικώς ορθές πρακτικές ή το κόστος παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες.
13.1.3

Προκειµένου να συµµορφώνεται µε αλλαγές ή αναµενόµενες αλλαγές στο φορολογικό νόµο, σε κώδικες

17.
17.1

ΓΕΝΙΚΑ
Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην ενάσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος στα πλαίσια της

παρούσας Συµφωνίας από την PPS, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό το δικαίωµα ή αποκλεισµός της
άσκησής του σε µεταγενέστερο χρόνο.
17.2

Αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύµβασης θεωρηθεί παράνοµη ή ανεφάρµοστη, οι υπόλοιπες

διατάξεις θα συνεχίσουν σε πλήρη ισχύ και να παράγουν αποτελέσµατα, υπό τον όρο ότι η ανεφάρµοστη ή

πρακτικής ή συστάσεις της FSA – FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ή άλλου κανονιστικού σώµατος.

παράνοµη διάταξη δεν είναι απαραίτητη στη Συµφωνία.

13.1.4 Προκειµένου να επιβεβαιώσει ότι η επιχείρησή της λειτουργεί µε σύνεση και παραµένει ανταγωνιστική.

17.3 Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα και οφέλη του

13.1.5 Προκειµένου να λάβει υπόψη της µια δικαστική απόφαση, απόφαση Επιτρόπου, ή απόφαση κανονιστικού ή

που απορρέουν από την παρούσα Συµφωνία. Ο Χρήστης θα παραµένει υπεύθυνος µέχρις ότου όλες οι Κάρτες που

άλλου σώµατος.

έχουν εκδοθεί προς αυτόν έχουν ακυρωθεί ή έχουν λήξει και όλα τα ποσά που οφείλονται στα πλαίσια της

13.1.6 Προκειµένου να καταστήσει τους όρους και προϋποθέσεις δικαιότερους και πιο σαφείς για το Χρήστη.

παρούσας Συµφωνίας, έχουν πλήρως καταβληθεί και εξοφληθεί από το Χρήστη. Η PPS διατηρεί το δικαίωµα να

13.1.7 Προκειµένου να επιδιορθώσει οποιοδήποτε λάθος τυχόν ανακαλυφθεί στην πορεία.

εκχωρήσει τα δικαιώµατα και οφέλη της, οποτεδήποτε, χωρίς την προηγούµενη γνωστοποίηση του Χρήστη.

13.1.8 Προκειµένου να µπορέσει να εναρµονίσει το τραπεζικό επιτόκιο ή τις ρυθµίσεις χρεώσεων.

Οµοίως, η PPS µπορεί να εκχωρήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια της παρούσας Συµφωνίας.

13.2 Αν οποιοδήποτε µέρος της παρούσας Συµφωνίας είναι ασυνεπές µε τις νοµικές ή ρυθµιστικές απαιτήσεις της,

17.4

τότε η PPS δεν θα βασίζεται σε αυτό αλλά θα το αντιµετωπίζει ωσάν πράγµατι να είναι συνεπές µε τις σχετικές

επιβάλει οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας, εκτός από τη MasterCard International

νοµικές ή ρυθµιστικές απαιτήσεις. Αν χρειαστεί η PPS να προβεί σε λειτουργικές µεταβολές προ της συµµόρφωσής

Incorporated και τις θυγατρικές της, που µπορούν να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συµφωνίας η

της µε τις νέες νοµικές ή ρυθµιστικές απαιτήσεις, θα κάνει τις µεταβολές αυτές ευθύς µόλις τούτο καταστεί εύλογα

οποία παρέχει δικαίωµα ή όφελος προς αυτές και ένα πρόσωπο που προσδιορίζεται στην παρ. 15.4 µπορεί να

πρακτικό.
13.3

Η PPS αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει εύλογη γνωστοποίηση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή

σε αµοιβές ή στο επίπεδο των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Είναι

Κανένα τρίτο µέρος που δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος στην παρούσα Συµφωνία δεν έχει το δικαίωµα να

επιβάλλει την παρ. 15
17.5

Η παρούσα συµφωνία διέπεται από το Αγγλικό ∆ίκαιο και οι Χρήστης συναινεί στην αποκλειστική κατά τόπο

αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αγγλίας.

ευθύνη του Χρήστη να ελέγχει τακτικά το διαδίκτυο για την επικαιροποιηµένη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων.
Η συνέχιση της χρησιµοποίησης της Κάρτας από το Χρήστη µετά την µεταβολή των όρων και προϋποθέσεων,

18.

συνεπάγεται τη δέσµευση του Χρήστη από τους τροποποιηµένους όρους και προϋποθέσεις.

18.1

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αν ο Χρήστης χρειάζεται βοήθεια ή επιθυµεί να αναφέρει απώλεια ή κλοπή της Κάρτας, µπορεί να

επικοινωνήσει µε την Εξυπηρέτηση Πελατών καλώντας 801 300 3720 (χρέωση απλής τηλεφωνικής κλήσης στην
14.
14.1

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ’Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Εάν η PPS ενηµερωθεί από τη ∆ιαχειρίστρια του Προγράµµατος ότι ο Χρήστης έπαυσε να δικαιούται να

Ελλάδα) µεταξύ των ωρών 09:00-17:00 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή.
18.2

Η αναφορά κλοπής ή απώλειας Κάρτας είναι επίσης διαθέσιµη στο πεδίο «Λογαριασµός µου» στο δικτυακό

χρησιµοποιεί την Κάρτα για οποιοδήποτε λόγο, τότε η Κάρτα ακυρώνεται άµεσα και το ∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο δεν θα

τόπο: www.ticketcomplimentsgiftcard.gr

είναι πλέον διαθέσιµο για χρήση του από το Χρήστη.

18.3

14.2

Η PPS δικαιούται οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία ή να ακυρώσει την Κάρτα

Αυτοµατοποιηµένες τηλεφωνικές υπηρεσίες ελέγχου διαθεσίµου υπολοίπου είναι διαθέσιµες 24 ώρες την

ηµέρα στον αριθµό 801 300 3730

οποτεδήποτε, µε άµεσο αποτέλεσµα (και µέχρις ότου επιλυθεί η διαφωνία του Χρήστη ή λήξει η Συµφωνία) εφόσον

Η MasterCard και το εµπορικό σήµα MasterCard είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της MasterCard

ο Χρήστης παραβιάσει τη Συµφωνία ή αν ο Χρήστης χρησιµοποιήσει ή προτίθεται να χρησιµοποιήσει την Κάρτα µε

International Incorporated.

