
                                                              ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΤΩΝ    
 

 
Όροι και Προϋποθέσεις  

Σχεδίου Υπεραγορών American Express 
 
1. Το Σχέδιο Υπεραγορών American Express (στο εξής το «Σχέδιο Υπεραγορών») 

ισχύει για όλους τους κατόχους καρτών American Express Gold, Green και Blue - 
προσωπικές και εταιρικές - (στο εξής μαζί οι «Κάρτες» και ξεχωριστά η «Κάρτα») 
οι οποίοι έχουν υπογράψει αίτηση μέσω οποιουδήποτε καταστήματος της 
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (στο εξής η ‘Τράπεζα’) στο οποίο 
δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη στο Σχέδιο Υπεραγορών(στο εξής τα 
«Μέλη»). 
 

2. Τα Μέλη πρέπει να επιλέξουν την Υπεραγορά στην οποία επιθυμούν να 
συμμετέχουν και να το δηλώνουν στην αίτηση απόκτησης της Κάρτας. Για τους 
σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπεραγορών, «Υπεραγορά» σημαίνει οποιαδήποτε 
υπεραγορά συμμετέχει στο Σχέδιο Υπεραγορών με την υπογραφή σχετικής 
συμφωνίας με την Τράπεζα.  

 
3. Τα Μέλη θα μπορούν να ζητήσουν αλλαγή της Υπεραγοράς με την οποία θα 

συμμετέχουν στο Σχέδιο Υπεραγορών. Η αλλαγή αυτή θα μπορεί να γίνει είτε 
τηλεφωνικά στο 800 00 800, για συνδρομητές της υπηρεσίας 1bank, είτε με 
επίσκεψη σε κατάστημα της Τράπεζας και υπογραφή του σχετικού εντύπου για 
αλλαγή της Υπεραγοράς με την οποία το Μέλος συμμετέχει στο Σχέδιο 
Υπεραγορών. Το αίτημα αλλαγής θα ισχύει από την αμέσως επόμενη τριμηνία της 
τριμηνίας στο διάστημα της οποίας το Μέλος ζητά την αλλαγή. Οι τριμηνίες 
ορίζονται στην παράγραφο 8 πιο κάτω. 
 

4. Το Σχέδιο Υπεραγορών αφορά όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με 
Κάρτα οπουδήποτε στην Κύπρο, εκτός από (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 (ζ) πληρωμές 
λογαριασμών κοινής ωφελείας. 
 

5. Τα Μέλη του Σχεδίου Υπεραγορών θα λαμβάνουν επιστροφή χρημάτων επί του 
συνολικού ύψους των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με την Κάρτα τους 
ως ακολούθως: 

 

Είδος Κάρτας Επιστροφή Χρημάτων 

American Express Blue 0,5% 

American Express Green  0,6% 

American Express Gold  0,7% 

 
6. Χωρίς επηρεασμό του περιεχομένου του Σημείου (5) ανωτέρω, για συναλλαγές 

που θα πραγματοποιούνται στην Υπεραγορά την οποία ο πελάτης έχει επιλέξει 
στην αίτηση απόκτησης της Κάρτας, το ποσοστό επιστροφής θα ανέρχεται στο 
2%. 

 



 
7. Τα Μέλη του Σχεδίου Υπεραγορών θα λαμβάνουν κάθε τρίμηνο επιστροφή ως 

ακολούθως: 
 

- Δωροεπιταγή αξίας ίσης με το ποσοστό επί του συνόλου των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται με Κάρτα όπως περιγράφεται στα Σημεία (5) και (6) πιο 
πάνω. Η Δωροεπιταγή θα μπορεί να εξαργυρωθεί με ψώνια αποκλειστικά στην 
Υπεραγορά την οποία έχει επιλέξει ο πελάτης στην αίτηση απόκτησης της 
Κάρτας. Ο πελάτης θα παραλαμβάνει Δωροεπιταγή υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία της είναι ίση ή μεγαλύτερη των €9. Εάν σε μια τριμηνία το Μέλος δεν 
συμπληρώνει το ποσό των €9, ώστε να λάβει Δωροεπιταγή, δεν χάνει το ποσό 
που έχει κερδίσει αλλά θα το λάβει συνολικά στην επόμενη έκδοση 
Δωροεπιταγής (για την επόμενη τριμηνία), εφόσον φυσικά έχει συμπληρώσει 
πάνω από €9. Η κάθε Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 1 χρόνο. Στην περίπτωση που 
λήξει και δεν εξαργυρωθεί δεν μπορεί να εκδοθεί ξανά. 

 
- Με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου ποσού συναλλαγών το Μέλος θα λαμβάνει 

«Κουπόνι Βαθμών» στο αντίστοιχο σχέδιο βαθμών που πιθανόν να εφαρμόζει 
η Υπεραγορά της επιλογής του Μέλους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
ορίζονται από καιρού εις καιρό στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην 
ιστοσελίδα της αντίστοιχης Υπεραγοράς.  
 
Τα Μέλη του Σχεδίου Υπεραγορών που έχουν επιλέξει ως υπεραγορά επιλογής 
Αλφαμέγα,  θα λαμβάνουν κάθε τρίμηνο «δωροκουπόνι βαθμών» για το 
Σχέδιο Υπερκάρτας των Υπεραγορών Αλφαμέγα. Για κάθε €15 συναλλαγών με 
Κάρτα, τα Μέλη θα λαμβάνουν κουπόνι ενός βαθμού για το Σχέδιο Υπερκάρτας 
των Υπεραγορών Αλφαμέγα. Το κουπόνι αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί στο 
Κέντρο Υπερκάρτας των Υπεραγορών Αλφαμέγα εντός 2 μηνών από την 
έκδοση του για να πιστωθούν οι σχετικοί βαθμοί. Σε διαφορετική περίπτωση οι 
βαθμοί λήγουν και δεν μπορούν να πιστωθούν. 

 
8. Η επιστροφή χρημάτων υπό μορφή Δωροεπιταγής, θα γίνεται ανά τρίμηνο και θα  

μπορεί να εξαργυρωθεί αποκλειστικά στην Υπεραγορά την οποία έχει επιλέξει ο 
πελάτης να συμμετέχει στο Σχέδιο Υπεραγορών. Η έκδοση των Δωροεπιταγών θα 
γίνεται εντός του μήνα που ακολουθεί τη συμπλήρωση της τριμηνίας. Οι τριμηνίες 
είναι ως ακολούθως: Ιανουάριος – Μάρτιος, Απρίλιος – Ιούνιος, Ιούλιος – 
Σεπτέμβριος και Οκτώβριος – Δεκέμβριος.  
 

9. Τα Μέλη θα λαμβάνουν Δωροεπιταγή νοουμένου ότι ο λογαριασμός της Κάρτας 
λειτουργεί σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης Καρτών της Τράπεζας και δεν 
παρουσιάζει καθυστερήσεις. 

 

10. Εάν η Τράπεζα ή το Μέλος προχωρήσει σε κλείσιµo του λογαριασµού της 
Κάρτας τότε το Μέλος θα λάβει Δωροεπιταγή βάσει των συναλλαγών που 
συγκέντρωσε κατά την τελευταία τριμηνία µέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του 
λογαριασµού, νοουμένου ότι η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη των €9. 

 
11. Για την τριμηνία στο διάστημα της οποίας το Μέλος ζητά την αλλαγή της 

Υπεραγοράς με την οποία θα συμμετέχει στο Σχέδιο Υπεραγορών, θα λάβει 
Δωροεπιταγή στην Υπεραγορά με την οποία συμμετείχε στο Σχέδιο Υπεραγορών 



προτού ζητήσει την αλλαγή. Στην περίπτωση αυτή η έκδοση της Δωροεπιταγής 
δεν λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο ποσό των €9 που απαιτείται για την έκδοση της 
Δωροεπιταγής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7 πιο πάνω. 
 

12. Στις περιπτώσεις όπου για την τριμηνία, στο διάστημα της οποίας το Μέλος 
ζητά την αλλαγή, δεν εκδόθηκε Δωροεπιταγή (γιατί ο λογαριασμός της Κάρτας 
παρουσίαζε καθυστερήσεις) και στο μεταξύ το Μέλος έχει αλλάξει Υπεραγορά με 
την οποία θα συμμετέχει στο Σχέδιο Υπεραγορών, η Δωροεπιταγή θα εκδοθεί για 
χρήση εξ’ ολοκλήρου στη νέα Υπεραγορά, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού 
ποσού που συμπληρώθηκε κατά την προηγούμενη τριμηνία, νοουμένου ότι δεν 
παρουσιάζονται πλέον καθυστερήσεις.  

 
13. Αντιλογισμοί συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του 

τελικού ποσού της Δωροεπιταγής θα επηρεάζουν αρνητικά το τελικό ποσό κατά 
την ημερομηνία έκδοσης της Δωροεπιταγής. 

 
14. Ο υπολογισμός του τελικού ποσού της Δωροεπιταγής θα γίνεται με βάση την 

ημερομηνία καταχώρησης (posting date) της συναλλαγής στο λογαριασμό Κάρτας 
και όχι με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της συναλλαγής (transaction 
date). 

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

Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών. 
 

16. Η συμμετοχή στο Σχέδιο Υπεραγορών θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών 
της Τράπεζας. 

 
17. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Δίκαιο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 


