
Όροι και Προϋποθέσεις Σχεδίου Επιστροφής Χρημάτων «Cashback»

1. Το Σχέδιο Επιστροφής Χρημάτων «Cashback» (στο εξής το «Σχέδιο») από την 01/10/2017 θα έχει ισχύ για όλους τους κατόχους καρτών  
(στο εξής στον ενικό «Κάτοχος Business Κάρτας») American Express Gold Business Cashback (στο εξής η «Business Κάρτα») και θα αφορά  
όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με Business Κάρτα οπουδήποτε στην Κύπρο.

2. Στις συναλλαγές με Business Κάρτα που θα λαμβάνουν επιστροφή χρημάτων, δεν συμπεριλαμβάνονται οι (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 που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο και ο έμπορας για σκοπούς εκκαθάρισης των συναλλαγών καρτών που πραγματοποιεί είναι 
εγγεγραμμένος σε χώρα του εξωτερικού. 

3. Η επιστροφή χρημάτων, ως περιγράφεται κατωτέρω στο σημείο 6, θα γίνεται ανά τρίμηνο απευθείας στον λογαριασμό της Business Κάρτας.  
Η πίστωση των χρημάτων θα γίνεται εντός του μήνα που ακολουθεί τη συμπλήρωση της τριμηνίας και θα εμφανίζεται στην κατάσταση της 
περιόδου αυτής.

4. Η επιστροφή χρημάτων για συναλλαγές με Business Κάρτα θα πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο λογαριασμός Business Κάρτας 
βρίσκεται σε λειτουργία κατά την ημέρα υπολογισμού της επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός της Business Κάρτας  
κατά την ημέρα υπολογισμού της επιστροφής χρημάτων είναι παγοποιημένος, τότε το ποσό επιστροφής χρημάτων που δικαιούται ο Kάτοχος  
του λογαριασμού της Business Κάρτας χάνεται και δεν θα υπολογίζεται σε επόμενες τριμηνίες στην περίπτωση που ο λογαριασμός επανέλθει  
σε λειτουργία.

5. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Business Κάρτας έχει δηλώσει κινητό τηλέφωνο στην Τράπεζα, τότε η Τράπεζα δύναται να του αποστέλλει 
ενημερωτικό SMS για το ποσό της πίστωσης που θα γίνεται στον λογαριασμό της Business Κάρτας. 

6. Η επιστροφή χρημάτων επί του συνολικού ύψους των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με την Business Κάρτα ισχύει ως ακολούθως:

7. Η επιστροφή χρημάτων για συναλλαγές για πληρωμή φόρων και τελών κυβερνητικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών 
τελών) και πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφελείας (Utility Bills) είναι: 
Gold Business Cashback: 0,05% με μέγιστο ποσό επιστροφής €30 ανά συναλλαγή.

8. Εάν η Τράπεζα ή ο Κάτοχος Business Κάρτας προχωρήσει σε κλείσιμο του λογαριασμού Business Κάρτας τότε δεν δικαιούται την επιστροφή 
χρημάτων που συγκέντρωσε κατά την τελευταία τριμηνία μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού.

9. Αντιλογισμοί συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της επιστροφής μετρητών θα επηρεάζουν αρνητικά το τελικό ποσό 
επιστροφής χρημάτων στον λογαριασμό Business Κάρτας κατά την επόμενη επιστροφή χρημάτων.

10. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με βάση την ημερομηνία καταχώρησης (posting date) της συναλλαγής στον λογαριασμό Business Κάρτας  
και όχι με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της συναλλαγής (transaction date).

11. Η επιστροφή χρημάτων δεν θα υπολογίζεται σαν μέρος της πληρωμής του ποσού της ελάχιστης καταβολής που θα παρουσιάζεται στην 
κατάσταση λογαριασμού της Business Κάρτας.

12. Από την 01/10/2017, οι πιο πάνω όροι υπό τα σημεία (1) - (11) δεν θα έχουν εφαρμογή για τους κατόχους καρτών (στο εξής «Κάτοχος Κάρτας»  
ή «Κάτοχοι Καρτών») American Express Green Cashback, American Express Gold Cashback και American Express Platinum Cashback (στο εξής  
οι «Κάρτες»). 

13. Από την 01/10/2017 οι Κάτοχοι Κάρτας, με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής με Κάρτα σε Επιχείρηση που λαμβάνει μέρος στο Σχέδιο 
«Ανταμοιβή» της Τράπεζας, θα λαμβάνουν πίστωση Βαθμών στον λογαριασμό Κάρτας ως προνοείται στους όρους του Σχεδίου «Ανταμοιβή»  
και θα λαμβάνουν μηνιαία επιπρόσθετη πίστωση Βαθμών κατά τον τρόπο που φαίνεται κατωτέρω:

14. Οι Βαθμοί που λαμβάνονται στον λογαριασμό Κάρτας μπορούν να εξαργυρωθούν σε οποιαδήποτε Επιχείρηση που συμμετέχει στο Σχέδιο 
«Ανταμοιβή», νοουμένου ότι υπάρχει δικαίωμα εξαργύρωσης, ως προνοείται στους όρους του Σχεδίου «Ανταμοιβή». 

15. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο και τους όρους λειτουργίας του Σχεδίου «Ανταμοιβή», μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com.cy, την ειδική σελίδα του Σχεδίου www.antamivi.com.cy ή να επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό 
Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου στο τηλ. 800 00 800 (ή +357 22 128000 αν τηλεφωνείτε από εξωτερικό) ή με το κατάστημά της Τράπεζας με το οποίο 
συνεργάζεστε.

16. Αναφορικά με τα σημεία (12) – (18), οι ορισμοί «Επιχείρηση», «Σχέδιο», «Βαθμοί» έχουν την ίδια σημασία ως ορίζονται στους Όρους του Σχεδίου 
«Ανταμοιβή».

17. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των Κατόχων 
Καρτών και των Κατόχων Business Κάρτας.

18. Η συμμετοχή στα σχέδια θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, των Όρων Χρήσης Καρτών 
της Τράπεζας και των Όρων του Σχεδίου «Ανταμοιβή».

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

Είδος Κάρτας Επιστροφή Χρημάτων
American Express Gold Business Cashback 0,5%

Είδος Κάρτας Βαθμοί για κάθε 1€ συναλλαγής
American Express Green Cashback 3

American Express Gold Cashback 4

American Express Platinum Cashback 5


