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Γενικοί όροι συναλλαγών (Όροι χρήσης) για την paysafecard 

Έκδοση: 06 / 2016 

  

1. Γενικοί Όροι 

1.1 Παρακαλούµε,  διαβάστε αυτούς τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών προσεκτικά, γιατί 

οφείλετε να τους τηρήσετε για να µπορείτε να κάνετε χρήση της κάρτας σας  (εφεξής „η 

Kάρτα“). Η συµβατική σας σχέση µαζί µας διέπεται από τους εν λόγω Γενικούς Όρους 

Συναλλαγών.  

1.2 Την Kάρτα σας εκδίδει και διαχειρίζεται η Prepaid Services  CompanyLimited  (η "PSC" ή 

"εµείς" ή „από εµάς“), η έδρα της οποίας βρίσκεται στο Λονδίνο, Part Floor 27, 25 Canada 

Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, Μεγάλη Βρεταννία (αριθµός Μητρώου εταιρειών: 

05761861). 

1.3 Παρέχουµε τις υπηρεσίες µας σύµφωνα µε την άδεια έκδοσης «ηλεκτρονικού χρήµατος» 

που µας χορηγήθηκε στην Αγγλία, και δη από την Εποπτική Αρχή Οικονοµικών Υπηρεσιών 

(Financial Conduct Authority), υπό τον έλεγχο της οποίας λειτουργούµε (µε Αριθµό Μητρώου 

FCA 900021). Επιτρέπεται να παρέχουµε τις υπηρεσίες µας διασυνοριακά στην Κύπρο µε βάση 

τους κανόνες  που ισχύουν για τον χώρο της Ε.Ε.   

1.4  Με την αγορά δηλ. µε τη χρήση της Κάρτας δηλώνετε ότι αποδέχεσθε τους εν λόγω 

Γενικούς  Όρους Συναλλαγών. 

1.5 Ενδεχόµενες αλλαγές αυτών των Γενικών  Όρων Συναλλαγών ανακοινώνονται 2 µήνες πριν 

από την εφαρµογή τους στην ιστοσελίδα www.paysafecard.com (εφεξής "Ιστοσελίδα"). Θα 

πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την Ιστοσελίδα µας για τυχόν 

αλλαγές. Συµφωνείτε ρητά ότι η συγκατάθεσή σας για την προτεινόµενη τροποποίηση 

θεωρείται ως παρασχεθείσα, εφόσον δεν έχετε υποβάλει έγγραφη ένσταση πριν από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της προτεινόµενης αλλαγής. Εφόσον δεν υποβληθεί έγγραφη 

ένσταση εντός δύο (2) µηνών από την ανακοίνωση των αλλαγών, οι τροποποιήσεις θα 

θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της µεταξύ µας 

σύµβασης. ∆ιατηρείτε το δικαίωµα να καταγγείλετε άµεσα τη σύµβαση πριν από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Στο πλαίσιο της τροποποίησης της σύµβασης 

θα σας παρέχουµε πληροφόρηση για τις συνέπειες της µη υποβολής ένστασης, καθώς και για 

το δικαίωµά σας να καταγγείλετε τη σύµβαση χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία καταγγελίας της σύµβασης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 

(Καταγγελία). 

Η απλή επέκταση της λειτουργικότητας ή η εισαγωγή νέων υπηρεσιών δεν τροποποιούν τη 

σύµβαση.  

1.6 Από τα Γραφεία ∆ιανοµής   (δείτε παρακάτω την παράγραφο 3)  θα σας παρέχεται, εάν το 

ζητήσετε, ένα αντίγραφο των Γενικών Όρων Συναλλαγών, όταν αγοράζετε την Κάρτα. Επίσης 

µπορείτε να κατεβάσετε ανά πάσα στιγµή τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών από την 

Ιστοσελίδα µας.  
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2. Χρεώσεις 

2.1 ∆εν χρεώνεστε για τον έλεγχο του πιστωτικού σας υπολοίπου και των στοιχείων σας στην 

Ιστοσελίδα. Κατά τα άλλα  ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:                        

2.1.1  Ενηµέρωση Υπολοίπου / Πίνακας Συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο  4.9 και 

4.10: ∆ΩΡΕΑΝ      

2.1.2. Έκδοση Νέας Κάρτας σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.11 και 8.8:  ∆ΩΡΕΑΝ      

2.1.3. Χρέωση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου σύµφωνα µε την παράγραφο 5: Αφαιρείται 

 απευθείας από το πιστωτικό  υπόλοιπο της Κάρτας σας: € 7,50          

2.1.4 Μηνιαία Χρέωση ∆ιάθεσης της Κάρτας:    ∆ΩΡΕΑΝ τους πρώτους 12 µήνες από της 

αγοράς της και µετά πάροδο των πρώτων 12 µηνών  € 3 κατά µήνα µε άµεση χρέωση του 

πιστωτικού υπολοίπου της Κάρτας σας.     

2.1.5 Πρόσθετη χρέωση λόγω µετατροπής του νοµίσµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3: 

2% επί του συνολικού ποσού της συναλλαγής.           

  

3. Αγορά της Κάρτας  

3.1 Συνεργαζόµαστε µε πολλούς διανοµείς  (εφεξής "Γραφεία ∆ιάθεσης"), που διαθέτουν την 

Κάρτα. Στην Ιστοσελίδα µας µπορείτε να βρείτε τα Γραφεία ∆ιάθεσης   που βρίσκονται κοντά 

σας.  

3.2 Από τας Γραφεία ∆ιάθεσης  µπορείτε να αγοράσετε την Κάρτα, που θα σας δοθεί µόνο, 

εφόσον καταβάλετε το ποσό που είναι αποτυπωµένο  σε αυτήν   ("Αξία ").  

3.3 Κάθε Κάρτα διαθέτει το δικό της µοναδικό Προσωπικό Αριθµό Ταυτοποίησης ("PIN"). Με 

την αγορά µιας Κάρτας  θα σας δοθεί από το Γραφείο ∆ιάθεσης   η Κάρτα σε εκτυπωµένη 

µορφή, σαν  απόδειξη,  που περιέχει µεταξύ άλλων και το PIN. Σε περίπτωση που  θα λάβετε 

το PIN σας µέσω µηνύµατος στο κινητό σας (SMS) ή ηλεκτρονικά (E-Μail) θα πρέπει να  τον 

διαφυλάξετε  µαζί µε τον σειριακό αριθµό, µε ασφαλή τρόπο. Η µεταξύ µας σύµβαση 

συνοµολογείται για αόριστο χρόνο. Είναι δυνατό να φέρει η Κάρτα σας, για τεχνικούς λόγους, 

ηµεροµηνία λήξεως, πράγµα που δεν επηρεάζει όµως την διάρκεια της συµβατικής σχέσης.  

  

4. Χρήση της Κάρτα 

4.1 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Κάρτα  σε όσους διαδικτυακούς (online) εµπόρους και 

παροχείς υπηρεσιών την αποδέχονται ως µέσο πληρωµών ("Ηλεκτρονικά Καταστήµατα"). 

Μόλις αποκτήσετε µια Κάρτα  µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε για την αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών από τα εν λόγω Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Για τη χρήση της paysafecard 

απαιτείται πρόσβαση σε υπολογιστή µε πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο πρόγραµµα περιήγησης 

του οποίου πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το Java-Script ή να έχει εγκατασταθεί ένα Flash 

Plugin. 
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4.2 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Κάρτα σας όσο συχνά θέλετε, µέχρι να εξαντληθεί το 

συνολικό ποσό της Αξίας της, προκειµένου να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες. 

4.3 Για µια πληρωµή δηλ. για την ίδια συναλλαγή („Συναλλαγή“) µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 

ως και 10 Κάρτες. Ωστόσο το συνολικό ποσό συναλλαγής δεν µπορεί να ξεπερνά τα 250 ευρώ.

   

4.4  Όταν πληρώνετε µε την Κάρτα σας, θα σας ζητηθεί το PIN σας.  

4.5 Μετά την εισαγωγή του PIN, εξουσιοδοτείτε  αµετάκλητα το Ηλεκτρονικό Κατάστηµα να 

αφαιρέσει αµέσως από την Κάρτα σας, δηλ. να την χρεώσει αµέσως µε το ποσό του σχετικού 

 προϊόντος ή της σχετικής υπηρεσίας. Παράλληλα µας εξουσιοδοτείτε αµετάκλητα, να 

προβούµε στην εκτέλεση της χρέωσης και στην  πληρωµή, δηλ. την µεταφορά αντίστοιχου 

πιστωτικού υπολοίπου προς το Ηλεκτρονικό Κατάστηµα.   

4.6 Όλες οι χρεώσεις της Κάρτας  γίνονται σε Ευρώ. Εάν πληρώνετε προϊόντα ή υπηρεσίες σε 

άλλο νόµισµα, το πληρωτέο ποσό  µετατρέπεται σύµφωνα µε την ισχύουσα κατά τον χρόνο 

της  συναλλαγής   ισοτιµία που φαίνεται στην ιστοσελίδα και που σας γνωστοποιείται κατά την 

διεκπεραίωση της συναλλαγής. 

4.7 [διαγράφεται] 

4.8. Απαγορεύεται η πώληση, η διακίνηση και η απόκτηση καρτών paysafecards µέσω µη 

εξουσιοδοτηµένων διαδικτυακών πλατφορµών. Η εν λόγω απαγόρευση αφορά ρητά τις 

λεγόµενες „ιστοσελίδες ανταλλαγής αρχείων (file-sharing sites)“, στις οποίες προσφέρονται 

παράνοµα προς πώληση κωδικοί αριθµοί paysafecard PINs. 

4.9 Μπορείτε να ελέγχετε το πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας σας  („ζήτηση πιστωτικού 

υπολοίπου„) ανά πάσα στιγµή στην Ιστοσελίδα µας.  

4.10 Μπορείτε να βλέπετε ανά πάσα στιγµή στην Ιστοσελίδα µας τις συναλλαγές που 

διεκπεραιώσατε µε την Κάρτα σας  („Πίνακας συναλλαγών„). 

4.11 Αν  νοµίζετε ότι η Κάρτα σας είναι ελαττωµατική, θα πρέπει να µας το δηλώσετε αµέσως, 

είτε τηλεφωνικά (βλέπε το νούµερο τηλεφώνου στην ιστοσελίδα www.paysafecard.com) είτε 

µέσω Ε-Μail (info@paysafecard.com). Αν δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί το ελάττωµα, θα σας 

διαθέσουµε µια νέα Κάρτα. Αν η Αξία της νεοεκδοθείσας Κάρτας  είναι µεγαλύτερη από το 

πιστωτικό υπόλοιπο που είχε η ελαττωµατική, υποχρεούσθε να µας  καλύψετε τη διαφορά, 

 πληρώνοντας το αντίστοιχο συµπληρωµατικό ποσό.  

  

5. ∆ικαίωµα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου 

Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να ζητήσετε να σας επιστραφεί το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει η 

Κάρτα σας. Για το σκοπό αυτό στείλτε µας ένα Ε-Μail στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@paysafecard.com, ζητώντας την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου, ή 

καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε το νούµερο τηλεφώνου στην 

ιστοσελίδα www.paysafecard.com). Πριν την επιστροφή των ποσών θα πρέπει να µας δώσετε 

τον σειριακό αριθµό της Κάρτας, το πιστωτικό υπόλοιπο που υπάρχει στην Κάρτα σας, το 

πλήρες ονοµατεπώνυµό σας, το E-Mail σας και ένα νούµερο τηλεφωνικής επικοινωνίας, ένα 

ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της ατοµικής σας ταυτότητας , ένα ευανάγνωστο 
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φωτοαντίγραφο της Κάρτας καθώς και τον αριθµό του λογαριασµού σας σε τράπεζα της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης, µαζί µε το  IBAN και το BIC, όπου θα θέλατε να γίνει η µεταφορά των 

χρηµάτων. Προκειµένου να εκπληρώσουµε εκ του νόµου υποχρεώσεις µας, ενδέχεται να σας 

ζητηθεί να µας παράσχετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, πριν ολοκληρωθεί η µεταφορά των 

σχετικών ποσών.   

Στις παρακάτω περιπτώσεις γίνεται Χρέωση Αποζηµίωσης Κάρτας δηλ. Επιστροφής Πιστωτικού 

Υπολοίπου  ( βλέπε παραπάνω την  παράγραφο 2 για τις „Χρεώσεις“), για να διενεργηθεί η 

επιστροφή 

• ΄Οταν ζητάτε την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου πρίν από την λήξη της 

σύµβασης  

• ΄Οταν ζητάτε την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου, ενώ έχει παρέλθει πάνω από 

ένα έτος  από τη λήξη της σύµβασης.  

  

6. Καταγγελία 

6.1 Σύµφωνα µε τους εν λόγω Γενικούς ´Oρους Συναλλαγών έχετε το δικαίωµα να 

καταγγείλετε την Κάρτα σας ανά πάσα στιγµή κατά την διάρκεια της σύµβασης και να 

ζητήσετε να σας επιστραφεί το σχετικό πιστωτικό υπόλοιπο σύµφωνα µε την περίπτωση 5. 

Εάν έχετε αποκτήσει την Κάρτα σας στα πλαίσια των εξ αποστάσεως πωλήσεων, 

χρησιµοποιώντας αποκλειστικά και µόνο ένα µέσο  επικοινωνίας εξ αποστάσεως (π.χ. online, 

στο αυτόµατο µηχάνηµα διάθεσης ή µε παρόµοιο τρόπο), έχετε το δικαίωµα να 

υπαναχωρήσετε ατελώς από την σύµβαση µέσα σε 14 µέρες από την ηµεροµηνία απόκτησης 

της Κάρτας.  

6.2.  Αν προβείτε σε καταγγελία, θα µπλοκαριστεί η Κάρτα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 

(∆ευτέρα ως Παρασκευή), ώστε να µην µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί. ∆εν µπορείτε να 

ζητήσετε να σας επιστραφεί κάποιο ποσό, που είχατε ήδη χρησιµοποιήσει µέχρι τη στιγµή που 

µπλοκαρίστηκε η Κάρτα για την αγορά ενός προϊόντος ή µιας  υπηρεσίας.  

6.3 Σε περίπτωση καταγγελίας θα φροντίσουµε να σας επιστραφούν όλα τα αχρησιµοποίητα 

ποσά µε τα οποία είναι πιστωµένη η Κάρτα σας, αφούν αφαιρεθούν πρώτα όλες οι συναλλαγές 

και τα δηµιουργηθέντα έξοδα δηλ. οι χρεώσεις.  

6.4 ∆ιατηρούµε το δικαίωµα να µπλοκάρουµε αµέσως µια Κάρτα  ή να καταγγείλουµε τη 

σύµβαση, εάν υπάρχει από την µεριά µας υποψία απάτης ή κατάχρησης ή πρόβληµα 

ασφάλειας ή εάν υποχρεούµεθα  εκ του νόµου να δράσουµε κατ΄αυτόν τον τρόπο. To 

δικαίωµα αυτό υφίσταται κυρίως, όταν υπάρχει υποψία ότι οι Κάρτες αποκτήθηκαν µε ή χωρίς 

αντάλλαγµα σε ηλεκτρονικούς χώρους ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών ή σε παρόµοιους 

χώρους. Θα σας αντικαταστήσουµε την Κάρτα, εάν επικοινωνήσετε µαζί µας και 

διαπιστώσουµε ότι δεν υπάρχουν πλέον ενδοιασµοί σχετικά µε την ασφάλεια. Εάν η αξία της 

νεοεκδοθείσας Κάρτας   είναι µεγαλύτερη από το υπόλοιπο που εµφάνιζε η  µη λειτουργούσα 

Κάρτα, υποχρεούσθε να µας καλύψετε τη διαφορά.  

  

7. Νόµισµα 



 

5 

 

7.1. Οι Κάρτες µας  εκδίδoνται σε αξίες ευρώ (€).   

7.2. Κάθε πληρωµή για προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλα νοµίσµατα θα µετατρέπεται από µας σε 

ευρώ σύµφωνα µε την ισοτιµία που ισχύει κατά το χρονικό σηµείο  διεκπεραίωσης της 

συναλλαγής. Η εφαρµογή των συναλλαγµατικών µας ισοτιµιών  (οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

δηµοσιεύονται από τραπεζικό ίδρυµα της Αυστρίας) θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα µας 

(http://www.paysafecard.com/el-cy/currencycalculator/) καθηµερινά και θα φαίνονται κατά τη 

διεκπεραίωση της πληρωµής. Η εφαρµοζόµενη αξία συναλλάγµατος και το ποσό που θα 

αφαιρείται από την Κάρτα θα φαίνονται επίσης κατά την διεκπεραίωση της  συναλλαγής. 

7.3 Για κάθε  συναλλαγή σε νόµισµα διαφορετικό εκείνου της δικής σας Κάρτας  (λεγόµενες 

συναλλαγές σε ξένο νόµισµα) υπάρχει µια πρόσθετη επιβάρυνση συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

της τάξεως του 2% επί του ποσού της συναλλαγής, όταν ένα από τα νοµίσµατα (νόµισµα 

πληρωµής ή νόµισµα της Κάρτας) είναι το ευρώ.   

  

8. Η υποχρέωση επιµέλειας  που οφείλετε να επιδεικνύετε για την ασφάλεια και την 

προστασία του PIN σα 

8.1 Αποκτώντας µια Κάρτα, oφείλετε να ελέγξετε, εάν εµπεριέχονται σε αυτή ένα PIN και ένας 

σειριακός αριθµός. Αν δεν µπορείτε να διαβάσετε το PIN ή εάν είσθε της γνώµης ότι η Κάρτα 

 είναι κατά κάποιο τρόπο αλλοιωµένη, τότε θα πρέπει να µας ενηµερώσετε αµέσως επί τούτου 

 τηλεφωνικά (βλέπε το νούµερο τηλεφώνου στην ιστοσελίδα www.paysafecard.com) ή µέσω 

Ε-Μail info@paysafecard.com, αναφέροντας τον σειριακό αριθµό της Κάρτας.  Εάν δεν 

µπορείτε να διαβάσετε το PIN της Κάρτας, ενώ αυτή έχει  σειριακό αριθµό,  θα πρέπει να µας 

στείλετε ένα φωτοαντίγραφο της Κάρτας  µέσω φάξ στο 0043 1 720 83 80 12 ή µέσω Ε-

Μail: info@paysafecard.com. Μετά από  θετικό έλεγχο της περίπτωσης είναι δυνατή η 

αντικατάσταση.   

8.2 Οφείλετε να φυλάσσετε κατά τρόπο ασφαλή την Κάρτα και το PIN σας, καθώς και να 

αποκλείετε την πρόσβαση σε αυτά από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Μη δίνετε το PIN σας  σε 

µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.  

8.3 Εάν χάσετε  την Κάρτα σας, δεν µπορεί να σας αντικατασταθεί.   

8.4  Παρακαλούµε να προσέξετε,  ότι σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, µπορεί να χαθεί  

µέρος ή όλο το πιστωτικό υπόλοιπο που  υπάρχει στην Κάρτα σας.    

8.5 Εάν είσθε της γνώµης ότι µια συναλλαγή εσφαλµένα εµφανίζεται ότι έγινε από την Κάρτα 

σας,   θα πρέπει να µας ενηµερώσετε επί τούτου αµελλητί, το αργότερο όµως εντός 13 µηνών 

(από την ηµεροµηνία της εσφαλµένης χρέωσης). Αν είσθε της γνώµης ότι η Κάρτα σας  έχει 

κλαπεί, ή έχει χρησιµοποιηθεί χωρίς την άδειά σας, θα πρέπει να µας ενηµερώσετε αµέσως. Και 

στις δυο περιπτώσεις ενηµερώστε µας είτε τηλεφωνικά (βλέπε το νούµερο τηλεφώνου στην 

ιστοσελίδα www.paysafecard.com) είτε µέσω E-Mail info@paysafecard.com, ώστε να µπορεί 

να δεσµευθεί  το  πιστωτικό  υπόλοιπο που υπάρχει ενδεχόµενα στην Κάρτα σας. Για την 

προσωρινή απενεργοποίηση της Kάρτας χρειαζόµαστε το σειριακό αριθµό.  

8.6 Εκτός από την περίπτωση που υπάρχει υποψία απάτης ή δική σας συµπεριφορά που δείχει  

βαρειά αµέλεια, θα σας εκδώσουµε µια νέα Κάρτα για το ποσό της µπλοκαρισµένης και 
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αχρηστευθείσας Κάρτας,  εφόσον µας κάνατε γνωστή την αξίωσή σας  εντός της προθεσµίας 

που καθορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (8.5). 

8.7 ∆εν ευθυνόµαστε για απώλεια πoσών από την  Κάρτα σας, εφόσον και για όσο διάστηµα 

δεν µας ενηµερώσετε για την κλοπή ή κατάχρησή της.   

8.8. Προτού εκδώσουµε µια νέα Κάρτα, πρέπει να µας παράσχετε αποδείξεις για την απόκτηση 

δηλ. αγορά  της κλεµµένης ή παράνοµα χρησιµοποιηθείσας Κάρτας. Σε περίπτωση κλοπής της 

οφείλετε να µας γνωστοποιήσετε τον αριθµό πρωτοκόλλου της δήλωσης του αδικήµατος στην 

αρµόδια αστυνοµική αρχή. Η όποια διαφορά µεταξύ της αξίας της µπλοκαρισµένης Κάρτας  και 

εκείνης της νεοεκδοθείσας θα επιβαρύνει εσάς.    

  

9. Παράπονα 

Εάν είστε δυσαρεστηµένος/η µε την Κάρτα σας για οποιονδήποτε λόγο ή µε τον τρόπο 

εξυπηρέτησης των πελατών µας, ενηµερώστε µας σχετικά µε E-Mail 

στο info@paysafecard.com, ώστε να µπορέσουµε να διερευνήσουµε την σχετική περίπτωση. 

Κάθε παράπονο σας θα αντιµετωπιστεί άµεσα και εύλογα. Μπορείτε επίσης να απευθύνετε τα 

παράπονα σας  στην Υπηρεσία Οικονοµικών ∆ιευθετήσεων (Financial Ombudsman Service) 

στο South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR  (Tηλέφωνο: +44020 7964 0500) 

(προσέξτε τις ταρίφες τηλεφωνίας στο εξωτερικό) και Ε-Μail: complaint.info@financial-

ombudsman.org.uk.  

  

10. ∆ιαφωνίες µε εµπόρους 

10.1 Αν έχετε οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά µε αγορές σας που πραγµατοποιήσατε 

χρησιµοποιώντας την Κάρτα, θα πρέπει να τις διευθετήσετε µε το  σχετικό εκάστοτε 

Ηλεκτρονικό Κατάστηµα. ∆εν ευθυνόµαστε για την ποιότητα, την ασφάλεια, την νοµιµότητα ή 

οποιαδήποτε άλλη πτυχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγοράζετε µε την Κάρτα.  

10.2 Σας υπενθυµίζουµε ότι µετά την χρήση της Κάρτας για την πραγµατοποίηση κάποιας 

αγοράς, δεν µπορούµε να σταµατήσουµε την αντίστοιχη τραπεζική κίνηση και συναλλαγή. 

  

11. Ευθύνη  

11.1 Εάν θιγούν τα συµφέροντά σας  από οποιαδήποτε δική µας υπαιτιότητα, ευθυνόµαστε  το 

ανώτερο µέχρι το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει η Κάρτα σας  και µόνο για τις ζηµίες που 

πηγάζουν άµεσα από αυτήν την υπαίτια συµπεριφορά µας, όµως  για καµία άλλη έµµεση ζηµία 

 (όπως,  για παράδειγµα, για  βλάβη της φήµης προσώπου).  

11.2 ∆εν αναλαµβάνουµε ευθύνη για ζηµίες που προκαλούνται  λόγω ανωτέρας βίας, 

εξεγέρσεων, πολέµου, φυσικών καταστροφών ή άλλων περιστατικών που υπερβαίνουνν τα 

όρια ελέγχου που µπορεί να απαιτηθεί από µας. 

11.3. ∆εν εγγυόµαστε την αδιάλειπτη διαθεσιµότητα του συστήµατος της Κάρτας, και 

ειδικότερα την διαθεσιµότητα των συστηµάτων των Γραφείων ∆ιανοµής  και των 

Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων. Επίσης δεν αναλαµβάνουµε ευθύνη ή υποχρέωση, όταν ένα 
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Ηλεκτρονικό Κατάστηµα αρνείται την συναλλαγή, δηλ. την πληρωµή  αγοράς ενός προϊόντος ή 

µιας υπηρεσίας µέσω της Κάρτας.  

11.4 Οι παραπάνω  αποκλεισµοί και περιορισµοί  ευθύνης δεν ισχύουν για αξιώσεις σύµφωνα 

µε  τον νόµο περί ευθύνης για το προϊόν, καθώς και για ζηµίες λόγω σωµατικής βλάβης, 

βλάβης  της ζωής ή της υγείας.  

11.5 Είσθε υποχρεωµένοι να µας δηλώσετε αµέσως τις ζηµίες σας. Εµείς δικαιούµαστε να σας 

ζητήσουµε να µας παράσχετε πληροφορίες για  ζηµιές, οι οποίες είναι ή µπορεί να είναι 

σηµαντικές σε σχέση µε τους παραπάνω αναφεροµένους κανόνες ευθύνης, προκειµένου να 

εξασφαλίσουµε τη λήψη των απαραίτητων  πληροφοριών το γρηγορότερο δυνατό, ώστε να 

µπορούµε να λάβουµε µέτρα για τον περιορισµό της ζηµίας.   

11.6 Εάν δεν χρησιµοποιήσετε την Κάρτα  σύµφωνα µε τους παρόντες  Γενικούς Όρους 

Συναλλαγών  ή εµείς ανακαλύψουµε, ότι χρησιµοποιείτε την Κάρτα µε τρόπο που θεµελιώνει 

απάτη, διατηρούµε το δικαίωµα να σας επιβαρύνουµε µε όλα τα εύλογα έξοδα που µας 

προκλήθηκαν για τα µέτρα που έπρεπε να λάβουµε για να σας εµποδίσουµε να 

χρησιµοποιήσετε παραπέρα την Κάρτα. Eπιπλέον διατηρούµε το δικαίωµα να εγείρουµε 

εναντίον σας αξιώσεις αποζηµίωσης για όλα τα ποσά µε τα οποία επιβαρυνθήκαµε λόγω των 

πράξεών σας.  

11.7 Η µέθοδος αποζηµίωσης των οικονοµικών υπηρεσιών (Financial Services Compensation) 

δεν καλύπτει τις κάρτες.  

  

12. Προστασία προσωπικών δεδοµένων 

Η εταιρεία µας δεν συλλέγει προσωπικά δεδοµένα κατά την απόκτηση ή την χρησιµοποίηση 

µιας Κάρτας. Tα προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγονται µόνο, όταν εσείς µας τα διαθέσετε 

στην Ιστοσελίδα µας. Για την ασφάλεια του συστήµατος και την προστασία από κατάχρηση, 

χρησιµοποιούµε cookies. Η λήψη αυτών των cookies αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της 

ιστοσελίδας µας. Παρακαλούµε, προσέξετε τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές για την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων στην Ιστοσελίδα http://www.paysafecard.com/el-

cy/prostasiaprosopikondedomenon/.  

  

13. Μεταβίβαση της συµβατικής σχέσης  

13.1. ∆ιατηρούµε το δικαίωµα να µεταβιβάσουµε  ανά πάσα στιγµή τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που πηγάζουν από την σύµβαση µαζί σας και τους εν λόγω Γενικούς Όρους 

Συναλλαγών σε άλλη επιχείρηση, ενηµερώνοντας σας τουλάχιστον 2 µήνες πριν µέσω της 

Ιστοσελίδας µας.  Κατόπιν τούτου τα δικαιώµατα σας δεν θα θιγούν σε µια τέτοια περίπτωση. 

13.2. Εάν δεν συµφωνείτε µε την µεταβίβαση, δικαιούσθε µέσα σε 2 µήνες να προβείτε σε 

καταγγελία, που επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα. Για περισσότερες πληροφορίες σας 

παραπέµπουµε στην παράγραφο 6 (Kαταγγελία). Στην περίπτωση αυτή δεν σας γίνεται 

χρέωση επιστροφής  πιστωτικού υπολοίπου  (παράγραφος 5).   

  

14. Γνωστοποιήσεις 
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Η επικοινωνία και οι ανακοινώσεις προς εσάς παρέχονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. 

  

 

 

15. Εφαρµοστέο δίκαιο και δικαστική δωσιδικία 

Οι εν λόγω Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπονται από το Kυπριακό ∆ίκαιο και τα Κυπριακά 

∆ικαστήρια θα είναι αρµόδια για τη διευθέτηση κάθε διαφοράς που ήθελε προκύψει µεταξύ 

µας.  

 


