
 
 
                                                                        

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA 
FIFA World Cup 2018 

 
1. Στην κλήρωση θα κερδίσει 1 τυχερός. O τυχερός θα κερδίσει ένα πακέτο για 2 άτομα για 

να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο Τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 
2018 που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2018 στη Ρωσία. 
 

2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί για την περίοδο: 01/03/2018 – 15/04/2018 
 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πελάτης μέρος στην κλήρωση, είναι να 
εκτελέσει συναλλαγές κάρτες Visa που κατέχει (χρεωστικές ή/και πιστωτικές) της 
Τράπεζας Κύπρου (οι «Κάρτες Visa» ή η κάθε μια ξεχωριστά η «Κάρτα Visa») σε 
εμπόρους που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή, κατά την προαναφερθείσα περίοδο. 

 
4. Κάθε 1 ευρώ συναλλαγής σε έμπορο του σχεδίου ανταμοιβή αντιστοιχεί σε μία 

συμμετοχή στην κλήρωση. 
 

5. Το πακέτο που θα κληρωθεί είναι το “επίσημο” πακέτο του FIFA World Cup που 
προσφέρει η Visa και περιλαμβάνει: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα (οι τυχεροί θα ενημερωθούν για τις ακριβείς 
ημερομηνίες και ώρες αναχώρησης σε μεταγενέστερο χρόνο) 

 Διαμονή για 4 νύχτες σε Ξενοδοχείο Deluxe με πρόγευμα (οι τυχεροί θα 
ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες αναχώρησης σε 
μεταγενέστερο χρόνο) 

 Προπληρωμένη κάρτα Visa Prepaid με US$450 
 Εισιτήρια Κατηγορίας 1 για τον Τελικό 
 Μεταφορά σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 

 
6. Ο τυχερός που θα κληρωθεί θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και το άτομο το 

οποίο θα συνοδεύσει τον τυχερό θα πρέπει να είναι 16 χρονών και άνω. 
 

7. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής του πακέτου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το 
ταξίδι, έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει το πακέτο σε οποιοδήποτε άλλο άτομο 
επιλέξει ο ίδιος, νοουμένου ότι θα δοθεί προειδοποίηση στην Τράπεζα Κύπρου εντός 5 
ημερών από τη μέρα που θα ειδοποιηθεί ότι είναι ο τυχερός της κλήρωσης.  
 

8. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (7) ανωτέρω, το πακέτο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί 
με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.  
 

9. Οι ακόλουθες συναλλαγές δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση: (α) 
αναλήψεις μετρητών (β) καταθέσεις μετρητών ή επιταγών (γ) αυτόματες εντολές 
πληρωμής (δ) τραπεζικές χρεώσεις όπως π.χ. πληρωμή συνδρομής καρτών, 
επανεκτύπωση PIN κλπ (ε) συναλλαγές για την πληρωμή φόρων και τελών 
κυβερνητικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών) και οι 
πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας. (στ) συναλλαγές με κάρτες που 
πραγματοποιούνται σε εμπόρους που δεν συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή. 
 

10. Οι κάτοχοι των Καρτών Visa δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών 
καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία 
ισχύει από καιρού εις καιρόν. 



 
11. Εάν ο κάτοχος Κάρτας Visa προχωρήσει σε κλείσιµo του λογαριασμού της αντίστοιχης 

κάρτας τότε, θα λάβει μέρος στην κλήρωση για τις συναλλαγές που έγιναν µέχρι την 
ημερομηνία κλεισίματος του εν λόγω λογαριασμού. 

 
12. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και 

Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών Visa. 
 

13. Το άτομο που θα κληρωθεί θα πρέπει να απαντήσει ορθά σε μία ερώτηση που θα του 
υποβληθεί και με την αποδοχή του πακέτου δεσμεύεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
Δημοσίων Σχέσεων. 
 
Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφικό και/ή 
οπτικοακουστικό υλικό από την κλήρωση και από την παράδοση του πακέτου στον 
νικητή, καθώς και να δημοσιεύει το όνομα, τις φωτογραφίες και το πακέτο, χωρίς καμία 
χρέωση. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει και/ή να περιληφθεί το όνομα και/ή η 
φωτογραφία του και/ή το πακέτο σε σχετική δημοσίευση ή άλλη ανακοίνωση, νομιμοποιεί 
την Τράπεζα Κύπρου να αρνηθεί την χορήγηση του πακέτου.  
 

14. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 25/04/2018. 
 

15. Η Τράπεζα Κύπρου θα ειδοποιήσει τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον 
νικητή της κλήρωσης.   
 
Σε περίπτωση που ο νικητής για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί στην τηλεφωνική 
κλήση ή το ηλεκτρονικό μήνυμα και/ή αποβεί άκαρπη η προσπάθεια εντοπισμού του 
τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τις 14:30 ώρα Κύπρου της 26/04/2018, 
ή αφού ειδοποιηθεί δεν παρουσιαστεί στον τόπο και χρόνο που θα του υποδειχθεί, ο 
νικητής θα θεωρείται ότι έχει απολέσει οποιοδήποτε δικαίωμα να λάβει το πακέτο και η 
Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα είτε να παραχωρήσει το πακέτο σε επιλαχόντα ή 
να το διαθέσει διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της.   

 
16. Η Τράπεζα Κύπρου δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις και 

δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με το πακέτο.  
 

17. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει 
οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, 
από την αποδοχή του πακέτου.  
 

18. Οποιαδήποτε έξοδα, τέλη ή φόροι που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους και 
Προϋποθέσεις ή στην περιγραφή του πακέτου, η οποία δίδεται από την Τράπεζα 
Κύπρου και που δυνατόν να προκύψουν από την αποδοχή του πακέτου, αποτελούν 
ευθύνη και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή.  
 

19. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε 
συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στην κλήρωση σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της κλήρωσης ή που ενεργεί κατά παράβαση των 
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.  
 

20. Η συμμετοχή στην κλήρωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας 
Κύπρου. 

 
21. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. 


