
 

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΣΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩ PREPAID VISA 

 

Με τθν παροφςα ςφμβαςθ θ Σράπεηα Πειραιϊσ Α.Ε. (ςτο εξισ θ «Σράπεηα») χορθγεί  

προπλθρωμζνθ κάρτα Πειραιϊσ Prepaid Visa (ςτο εξισ θ «Κάρτα») ςτον αιτοφντα πελάτθ τθσ 

(εφεξισ ο «Κάτοχοσ») υπό τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ, οι οποίοι ςτο ςφνολό τουσ 

ςυνομολογοφνται ωσ ουςιϊδεισ:  

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1. Θ Κάρτα αποτελεί προςωπικι, επαναφορτιηόμενθ, προπλθρωμζνθ κάρτα που εκδίδεται από τθν 

Σράπεηα Πειραιϊσ ςτο πλαίςιο και των ςχετικϊν κανονιςμϊν του διεκνοφσ Οργανιςμοφ VISA.  

1.2. Θ Κάρτα τροφοδοτείται (φορτίηεται) με χρθματικά ποςά, εντόσ ςυγκεκριμζνου ορίου που 

κακορίηεται εκάςτοτε από τθν Σράπεηα, προκειμζνου δι’ αυτισ να διενεργοφνται πλθρωμζσ προσ 

επιχειριςεισ που δζχονται πλθρωμζσ καρτϊν VISA για τθν αγορά προϊόντων ι υπθρεςιϊν, κακϊσ 

και να πραγματοποιοφνται αναλιψεισ μετρθτϊν από ATM ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό.  

 

2. ΕΚΔΟΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ  

2.1. Θ Κάρτα χορθγείται ςτον Κάτοχο μετά από ςχετικι αίτθςι του που απευκφνει ςτθν Σράπεηα και 

παραλαμβάνεται από τον ίδιο μζςω των καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ, κακϊσ και με οποιονδιποτε 

άλλο τρόπο εκάςτοτε ορίηεται από τθν Σράπεηα. Ο Κάτοχοσ υποχρεοφται αμζςωσ μετά τθν 

παραλαβι τθσ να κζςει τθν υπογραφι του ςτο πεδίο που προβλζπεται επί του οπίςκιου μζρουσ 

αυτισ. O Kάτοχοσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθ γνθςιότθτα ι μθ τθσ υπογραφισ του.  

2.2. Θ Κάρτα εκδίδεται ςτο όνομα και αποκλειςτικά για προςωπικι χριςθ του Κατόχου, ανικουςα 

ωςτόςο κατά πλιρθ κυριότθτα ςτθν Σράπεηα, ςτθν οποία και πρζπει να επιςτρζφεται ςε πρϊτθ 

ηιτθςθ.  

2.3. Θ Σράπεηα κα χορθγεί ςτον Κάτοχο ζναν Προςωπικό Αρικμό Αναγνϊριςθσ (ςτο εξισ ο «PIN») 

που κα χρθςιμοποιείται ςτισ ςυναλλαγζσ ςε ςυνδυαςμό με τθν Κάρτα, όπου απαιτείται. Ο ΡΙΝ είναι 

μοναδικόσ, παράγεται αυτοματοποιθμζνα ςε ςυνκικεσ πλιρουσ αςφάλειασ και προορίηεται 

αποκλειςτικά προσ χριςθ του Κατόχου. Μπορεί να αντικαταςτακεί από τον Κάτοχο οποτεδιποτε με 

άλλον ΡΙΝ τθσ απολφτου επιλογισ του μζςω των ΑΣΜs τθσ Σράπεηασ και με τισ οδθγίεσ που εκεί 

παρζχονται. Ο Κάτοχοσ ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να αιτθκεί τθν επανζκδοςθ ΡΙΝ μζςω του δικτφου 

των καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο εκάςτοτε ανακοινϊνεται από τθν 

Σράπεηα. Ο Κάτοχοσ υποχρεοφται, να μθ γνωςτοποιεί τον ΡΙΝ, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ Κάρτασ ςε 

τρίτουσ και να απομνθμονεφςει τον ΡΙΝ αμζςωσ μετά τθ γνωςτοποίθςι του από τθν Σράπεηα χωρίσ 

να τον αναγράψει οπουδιποτε. ε περίπτωςθ διαρροισ του ΡΙΝ ι απϊλειασ ι κλοπισ τθσ Κάρτασ 

αντίςτοιχα, o Κάτοχοσ κα πρζπει αμζςωσ να ειδοποιιςει το τθλεφωνικό κζντρο εξυπθρζτθςθσ 

πελατϊν τθσ Σράπεηασ ςτον αρικμό τθλεφϊνου 182838 & +30 210 3288000 (από το εξωτερικό), θ δε 

Σράπεηα ουδόλωσ ευκφνεται για τυχόν ςυναλλαγζσ που ζλαβαν χϊρα κατά το χρονικό διάςτθμα 

μζχρι τθ γνωςτοποίθςθ τθσ διαρροισ του ΡΙΝ ι απϊλειασ ι κλοπισ τθσ Κάρτασ αντίςτοιχα, υπό τθν 

επιφφλαξθ των όρων τθσ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν Πλθρωμϊν τθσ Σράπεηασ, κατ’ εφαρμογι 

του Ν. 3862/2010. Γενικά, ο Κάτοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί τθν Κάρτα και τον ΡΙΝ με τθ δζουςα 



 

επιμζλεια και ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ όρουσ χριςθσ, κακϊσ και να λαμβάνει όλα τα 

προςικοντα μζτρα για τθν αςφαλι φφλαξι τουσ.  

2.4. Ο Κάτοχοσ κα μπορεί να κάνει χριςθ τθσ Κάρτασ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό προκειμζνου να 

πραγματοποιεί τισ εξισ ςυναλλαγζσ: (i) υναλλαγζσ με Επιχειριςεισ: Θ Κάρτα μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί από τον Κάτοχο για τθν πραγματοποίθςθ αγορϊν πλθρωτζων εφάπαξ και μόνο ςε 

επιχειριςεισ με φυςικι ι θλεκτρονικι παρουςία που δζχονται πλθρωμζσ με κάρτεσ που φζρουν το 

ςιμα VISA. Κάκε ςυναλλαγι με τθ χριςθ τθσ Κάρτασ ςτισ ανωτζρω επιχειριςεισ κεωρείται 

ολοκλθρωμζνθ, είτε με τθν υπογραφι από τον Κάτοχο των αποδείξεων που εκδίδονται από τισ 

τερματικζσ ςυςκευζσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν (EFT/POS), είτε με τθν πλθκτρολόγθςθ του ΡΙΝ ςτισ 

ςυςκευζσ EFT/POS που παρζχουν τθ δυνατότθτα αυτι, είτε με τθν παροχι των απαιτοφμενων 

ςτοιχείων (αρικμόσ κάρτασ, θμερομθνία λιξθσ, κωδικόσ επαλικευςθσ CVC2) για τισ εξ αποςτάςεωσ 

ςυναλλαγζσ είτε μόνο με τθν ζκδοςθ των αποδείξεων ςε περίπτωςθ ανζπαφων ςυναλλαγϊν ποςοφ 

ίςου ι μικρότερου από το εκάςτοτε οριηόμενο από τθν VISA , το φψοσ του οποίου και θ τυχοφςα 

μεταβολι αυτοφ γνωςτοποιείται ςτον Κάτοχο από τθν Σράπεηα με τθν επιςτολι που ςυνοδεφει τθν 

Κάρτα ι με κάκε άλλο πρόςφορο τρόπο. Ωσ ανζπαφεσ ςυναλλαγζσ νοοφνται οι ςυναλλαγζσ που 

δφναται να πραγματοποιεί ο Κάτοχοσ με τθν Κάρτα χωρίσ επαφι αυτισ με τθν τερματικι ςυςκευι 

θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν (EFT/POS), υπό τθν προχπόκεςθ ότι και θ ςυςκευι  είναι ςυμβατι με τθν 

εν λόγω τεχνολογία. Θ χριςθ του PIN, όπου απαιτείται, υποκακιςτά πλιρωσ τθν υπογραφι του 

Κατόχου. O Κάτοχοσ παρζχει ςτθν Σράπεηα τθν ανζκκλθτθ εντολι και πλθρεξουςιότθτα να εξοφλεί θ 

ίδια για λογαριαςμό του τα ποςά των υναλλαγϊν, που διενεργοφνται με τθν Κάρτα και είναι 

εγκεκριμζνα από αυτόν κατά τα ανωτζρω, χρεϊνοντασ τθν Κάρτα με το αντίςτοιχο ποςό. Ο Κάτοχοσ 

κατά τθ διενζργεια των υναλλαγϊν λαμβάνει αντίγραφα των χρεωςτικϊν δελτίων που εκδίδονται, 

τα οποία υποχρεοφται να φυλάςςει για εφλογο χρονικό διάςτθμα. H Σράπεηα δεν υποχρεοφται να 

ελζγχει τθ γνθςιότθτα των παραςτατικϊν ςυναλλαγισ ι/και των υπογραφϊν του Kατόχου. (ii) 

υναλλαγζσ ςτα ΑΣΜ Σραπεηϊν: Θ Κάρτα μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί από τον Κάτοχο ςε 

ςυνδυαςμό με τον ΡΙΝ για τθ διενζργεια των εκάςτοτε προβλεπομζνων τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν ςε 

ΑΣΜ Σραπεηϊν ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό που φζρουν το ςιμα Visa. Για κάκε ςυναλλαγι ςε ΑΣΜ 

είναι δυνατό να εκδίδεται από το ΑΣΜ τθν ίδια ςτιγμι, μία γραπτι απόδειξθ που κα επιβεβαιϊνει 

τισ εντολζσ που ζδωςε ο Κάτοχοσ. ε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ μίασ τζτοιασ απόδειξθσ από το ΑΣΜ για 

οποιονδιποτε λόγο, ο Κάτοχοσ πρζπει να απευκφνεται ςτθν εκάςτοτε Σράπεηα, θ οποία κατζχει το 

υπό χριςθ ΑΣΜ.  

2.5. Προκειμζνου να γίνει χριςθ τθσ Κάρτασ αμζςωσ μετά τθν παραλαβι τθσ από τον Κάτοχο, κα 

πρζπει να ζχει προθγθκεί θ ενεργοποίθςι τθσ, θ οποία κα πραγματοποιείται με οποιονδιποτε 

τρόπο εκάςτοτε γνωςτοποιεί θ Σράπεηα ςτουσ πελάτεσ τθσ. τθ ςυνζχεια και προκειμζνου να 

κακίςταται δυνατι θ διενζργεια ςυναλλαγϊν με τθν Κάρτα, ο Κάτοχοσ κα πρζπει να διατθρεί ςτθν 

Κάρτα χρθματικό υπόλοιπο (αξία τθσ Κάρτασ) επαναφορτίηοντασ αυτιν όταν απαιτείται. Θ αξία τθσ 

Κάρτασ κα απομειϊνεται ιςόποςα με τθν πραγματοποίθςθ κάκε ςυναλλαγισ που λαμβάνει χϊρα με 

αυτιν. Θ αρχικι φόρτιςθ τθσ Κάρτασ, κακϊσ και κάκε επαναφόρτιςθ πραγματοποιείται από τον 

Κάτοχο μζςω του δικτφου των καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ, κακϊσ και με οποιονδιποτε άλλον 

τρόπο εκάςτοτε γνωςτοποιεί θ Σράπεηα ςτουσ πελάτεσ τθσ. Οι ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφνται 

με τθν Κάρτα (αρχικι φόρτιςθ, επαναφόρτιςθ, ςυναλλαγζσ ςε επιχειριςεισ, ςυναλλαγζσ ςε ΑΣΜ) 



 

υπόκεινται ςε όρια (π.χ. Ανϊτατο ποςό φόρτιςθσ ανά ςυναλλαγι, Θμεριςιο Όριο Ανάλθψθσ 

Μετρθτϊν κλπ) τα οποία βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ ςτο διαδίκτυο ι/και 

γνωςτοποιοφνται μζςω των καταςτθμάτων τθσ ι/και με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο. Θ Σράπεηα 

επιφυλάςςεται να ανακεωρεί οποτεδιποτε τισ εκάςτοτε προςφερόμενεσ ςυναλλαγζσ και τα 

προαναφερκζντα όρια, αναλόγωσ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ πολιτικισ προπλθρωμζνων καρτϊν, τθσ 

οικείασ Νομοκεςίασ και των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, ανακοινϊνοντασ τισ νζεσ ιςχφουςεσ δυνατότθτεσ 

ςυναλλαγϊν και τα νζα όρια ςτουσ πελάτεσ τθσ μζςω των καταςτθμάτων τθσ ι/και του 

θλεκτρονικοφ τθσ δικτφου ι/και με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο. τον Κάτοχο παρζχεται επιπλζον θ 

δυνατότθτα εκφόρτιςθσ τθσ Κάρτασ, θ οποία κα πραγματοποιείται μετά από εντολι του που κα 

διαβιβάηεται ςτθν Σράπεηα μζςω του δικτφου των καταςτθμάτων τθσ κακϊσ και με οποιονδιποτε 

άλλον τρόπο εκάςτοτε γνωςτοποιεί θ Σράπεηα ςτουσ πελάτεσ τθσ. Θ Σράπεηα δεν οφείλει 

οιαςδιποτε μορφισ τόκουσ επί των υπολοίπων των ποςϊν τθσ αρχικισ φόρτιςθσ και των 

επαναφορτίςεων τθσ Κάρτασ.  

2.6. ε περίπτωςθ απϊλειασ ι κλοπισ τθσ Κάρτασ ι/και διαρροισ του ΡΙΝ ι φκοράσ / 

απομαγνθτιςμοφ τθσ Κάρτασ και εφόςον ο Κάτοχοσ ανταποκρίνεται με ςυνζπεια ςτισ υποχρεϊςεισ 

του από τθν παροφςα, κα εκδίδεται από τθν Σράπεηα –κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ από τον Κάτοχο 

τθσ Κάρτασ- νζα Κάρτα ι/και νζοσ ΡΙΝ και κα παραλαμβάνεται από τον Κάτοχο μζςω του 

καταςτιματοσ εξυπθρζτθςισ του κατά τα προαναφερκζντα. Θ Σράπεηα δικαιοφται να επιβάλει για 

το ςκοπό αυτό ςχετικι επιβάρυνςθ, θ οποία κα αναγράφεται ςτθν τιμολογιακι τθσ πολιτικι και κα 

ανακοινϊνεται με κάκε νόμιμο και προςικοντα κατά τθν κρίςθ τθσ Σράπεηασ τρόπο. ε περίπτωςθ 

αποςτολισ τθσ Κάρτασ ι του PIN με άλλο τρόπο κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του Κατόχου, ο 

τελευταίοσ επιβαρφνεται με τα εκάςτοτεζξοδα αποςτολισ. ε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ Κάρτασ και 

ζκδοςθσ νζασ Κάρτασ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ λιξθσ τθσ Κάρτασ και αυτόματθσ αντικατάςταςισ 

τθσ με νζα Κάρτα κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3.1. κατωτζρω, αλλά και για οποιονδιποτε άλλο 

λόγο, τυχόν πάγιεσ εντολζσ του Κατόχου που ςυνδζονται με τθ χριςθ τθσ Κάρτασ δε κα ιςχφουν 

εφεξισ και ο Κάτοχοσ κα πρζπει να τισ απευκφνει εκ νζου.  

2.7. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ τθσ Κάρτασ ςε ςυναλλαγζσ που απαγορεφονται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία.  

 

3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

3.1. Θ ιςχφσ τθσ Κάρτασ λιγει αυτοδίκαια κατά τθν θμερομθνία που αναγράφεται ωσ θμερομθνία 

λιξθσ τθσ Κάρτασ ςτθν εμπρόςκια όψθ αυτισ και κατά τθ λιξθ τθσ δφναται να ανανεωκεί ι να 

αντικαταςτακεί με ζτερθ Κάρτα που εκδίδεται ςτο όνομα του ιδίου Κατόχου. ε περίπτωςθ 

ανανζωςθσ τθσ Κάρτασ, θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ επεκτείνεται αυτόματα και ο Κάτοχοσ 

επιβαρφνεται με ζξοδα, για τα οποία κα ενθμερϊνεται από το ςχετικό τιμολόγιο που αναρτάται ςτα 

καταςτιματα τθσ Σράπεηασ. Σόςο ςτθν περίπτωςθ ανανζωςθσ όςο και ςε περίπτωςθ 

αντικατάςταςθσ τθσ Κάρτασ τυχόν χρθματικό υπόλοιπο που υφίςταται ςτθν Κάρτα κατά τθν 

θμερομθνία αυτι, δφναται είτε να αποδίδεται ςτον Κάτοχο είτε να μεταφζρεται ςτθ νζα κάρτα, 

ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από τθν Σράπεηα διαδικαςίεσ.  

3.2. Θ ενθμζρωςθ του Κατόχου αναφορικά με τισ διενεργοφμενεσ με τθν Κάρτα ςυναλλαγζσ κα 

γίνεται είτε μζςω του τθλεφϊνου διά του τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ Σράπεηασ ςτον τθλεφωνικό 



 

αρικμό κλιςθσ 182838 & +30 210 3288000 (από το εξωτερικό) είτε, αφισ ςτιγμισ θ Σράπεηα το 

ανακοινϊςει ςτουσ πελάτεσ τθσ, μζςω τουςυςτιματοσ θλεκτρονικισ τραπεηικισ τθσ Σράπεηασ 

(φςτθμα Θλεκτρονικισ Σραπεηικισ winbank), ςε περίπτωςθ που ο Κάτοχοσ είναι πιςτοποιθμζνοσ 

χριςτθσ τουυςτιματοσ, κακϊσ και με οποιονδιποτε άλλο τρόπο εκάςτοτε κεςπίηει θ Σράπεηα και 

ανακοινϊνει ςτουσ πελάτεσ τθσ (πχ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Σράπεηασ ι άλλθσ πλατφόρμασ 

θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ που κα αναπτφξει για το ςκοπό αυτό θ Σράπεηα). Θ θλεκτρονικι 

απεικόνιςθ των ςτοιχείων των διενεργοφμενων με τθν Κάρτα ςυναλλαγϊν ζχει τθν ίδια ζννοια και 

αποδεικτικι ιςχφ με αυτι του φυςικοφ εγγράφου, θ δε ζννοια τθσ "λιψθσ" του ωσ φυςικοφ 

εγγράφου κα είναι ταυτόςθμθ με αυτι τθσ "καταχϊρθςισ" του ςτο φςτθμα Θλεκτρονικισ 

Σραπεηικισ winbank ι ςε οιαδιποτε θλεκτρονικι πλατφόρμα/ιςτοςελίδα κεςπίηει για το ςκοπό 

αυτό θ Σράπεηα. Ρθτϊσ ςυνομολογείται ότι και για τθν θλεκτρονικι μορφι τθσ ενθμζρωςθσ του 

Κατόχου κα ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτον παρόντα όρο, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε άλλο όρο τθσ 

παροφςασ, όπωσ επίςθσ και οι όροι τθσ φμβαςθσ Χοριγθςθσ Πρόςβαςθσ ςτο φςτθμα 

Θλεκτρονικισ Σραπεηικισ winbank ι και οι τυχόν όροι χριςθσ τθσ αντίςτοιχθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ/ιςτοςελίδασ, ανά περίπτωςθ.  

3.3. Ο Κάτοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί τθν Κάρτα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, να 

λαμβάνει όλα τα προςικοντα μζτρα για τθν αςφαλι φφλαξι τθσ, να ελζγχει κακθμερινά ότι τθν ζχει 

ςτθν κατοχι του και να ειδοποιεί χωρίσ κακυςτζρθςθ τθν Σράπεηα μόλισ αντιλθφκεί τθν απϊλεια ι 

τθν κλοπι τθσ Κάρτασ, κακϊσ και τον καταλογιςμό ςτο υπόλοιπο αυτισ οποιαςδιποτε ςυναλλαγισ 

που ζγινε παρά τθ βοφλθςι του.  

3.4. Θ Σράπεηα δικαιοφται οποτεδιποτε να αναςτείλει για οριςμζνο ι για αόριςτο χρονικό διάςτθμα 

τθν ιςχφ τθσ Κάρτασ για όλεσ ι για οριςμζνεσ εκ των ανωτζρω υπό §. 2.4. ςυναλλαγϊν, για λόγουσ 

προςταςίασ των ςυναλλαγϊν ι/και του Κατόχου, κακϊσ και ςε περίπτωςθ δικαιολογθμζνθσ 

φπαρξθσ αμφιβολιϊν ςχετικά με τθ νόμιμθ χριςθ τθσ Κάρτασ από τον Κάτοχο. τισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ ο Κάτοχοσ δε δικαιοφται να προβάλει ζναντι τθσ Σράπεηασ ουδεμία αξίωςθ για αποκατάςταςθ 

τυχόν ηθμίασ που υπζςτθ από τθν αναςτολι ιςχφοσ τθσ Κάρτασ.  

3.5. Θ Σράπεηα δικαιοφται επιπλζον, για ελεγκτικοφσ ςκοποφσ και για τθ διαχείριςθ κινδφνου να 

παρακρατεί ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφνται με τθν Κάρτα (χρεωςτικζσ ι πιςτωτικζσ) για 

εφλογο χρονικό διάςτθμα ι να τισ επιςτρζφει ςτον αποςτολζα τουσ.  

3.6. Θ Σράπεηα δικαιοφται ακόμθ να ακυρϊςει τθν Κάρτα εάν κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ παριλκε 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα αχρθςίασ αυτισ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ που θ Σράπεηα αποφαςίςει τθν 

αντικατάςταςι τθσ με άλλθ Κάρτα, για ςυγκεκριμζνο λόγο που κα γνωςτοποιείται ςτον Κάτοχο.  

3.7. Ο Κάτοχοσ δφναται οποτεδιποτε, με αίτθμά του διαβιβαηόμενο μζςω του τθλεφωνικοφ κζντρου 

τθσ Σράπεηασ, να προβαίνει ςτθν ακφρωςθ τθσ Κάρτασ του και να αιτείται τθ μεταφορά τυχόν 

υπολοίπου ςε κατακετικό λογαριαςμό που τθρεί ςτθν Σράπεηα ι να αναλάβει το αντίςτοιχο ποςό 

από τα ταμεία των καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ. Θ Σράπεηα δικαιοφται να ςυμψθφίςει το τρζχον 

υπόλοιπο τθσ Κάρτασ με τυχόν οφειλζσ του Κατόχου ζναντι αυτισ ςτο πλαίςιο οποιαςδιποτε άλλθσ 

ςυμβατικισ τουσ ςχζςθσ, οι οποίεσ ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ και απαιτθτζσ.  

3.8. Συχόν χριςθ τθσ Kάρτασ μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ ι τθν αναςτολι ι τθν ακφρωςι τθσ για 

οποιονδιποτε λόγο απαγορεφεται και τιμωρείται ποινικά. Συχόν υπόλοιπο που υφίςταται ςτθν 

Κάρτα ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, εφόςον δεν προβλζπεται θ αντικατάςταςθ τθσ Κάρτασ με νζα Κάρτα, 



 

κα αποδίδεται ςτον Κάτοχο μζςω των καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ, κακϊσ και με οποιονδιποτε 

άλλο τρόπο που εκάςτοτε κα ορίηει θ Σράπεηα, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ των προβλζψεων 

του άρκρου 4 τθσ παροφςασ.  

3.9. Θ Σράπεηα δε ςυνδζεται ςυμβατικά με τισ ςυναλλαςςόμενεσ με τον Κάτοχο επιχειριςεισ, θ δε 

Κάρτα χρθςιμοποιείται ςε αυτζσ αποκλειςτικά ωσ μζςο πλθρωμισ και θ Σράπεηα ουδεμία ευκφνθ 

φζρει ζναντι αυτϊν ι ζναντι του Κατόχου ςχετιηόμενθ με τθ μεταξφ τουσ ςυναλλακτικι ςχζςθ. Ωσ εκ 

τοφτου ο Κάτοχοσ δε δικαιοφται να προβάλει απζναντι ςτθν Σράπεηα οποιονδιποτε ιςχυριςμό, 

ζνςταςθ ι απαίτθςθ ζχει κατά οποιουδιποτε τρίτου ςε ςχζςθ με ςυναλλαγζσ, ςτισ οποίεσ 

χρθςιμοποίθςε τθν Κάρτα.  

3.10. Οι οφειλζσ του Κατόχου ςε οποιοδιποτε ξζνο νόμιςμα ι ςυνάλλαγμα κα μετατρζπονται ςε 

ΕΤΡΩ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν κάκε φορά για τισ κάρτεσ Visa και τισ ςχετικζσ 

ςυμφωνίεσ τθσ Σράπεηασ με τουσ ςυνεργάτεσ, αντιπροςϊπουσ και τουσ ανταποκριτζσ τθσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ πλθρωμϊν ςτο εξωτερικό και κα επιβαρφνονται με τα ςχετικά, με τισ ςυναλλαγζσ 

αυτζσ, ζξοδα, προμικειεσ τρίτων, κ.λ.π.  

 

4. ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ ΧΡΗΗ ΣΗ KΑΡΣΑ  

O Κάτοχοσ επιβαρφνεται με τθν αμοιβι τθσ Σράπεηασ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ, ςτθν 

οποία ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα ζκδοςθσ και χριςθσ τθσ Κάρτασ. Σο φψοσ τθσ εν λόγω 

αμοιβισ τθσ Σράπεηασ προςδιορίηεται από τθν Σράπεηα με βάςθ τθν εκάςτοτε εφαρμοηόμενθ 

τιμολογιακι τθσ πολιτικι και αναγράφεται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τιμολόγιο αυτισ που διατίκεται για 

τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ςτα καταςτιματα τθσ Σράπεηασ. Θ Σράπεηα επιφυλάςςεται να 

μεταβάλει οποτεδιποτε το φψοσ τθσ εν λόγω αμοιβισ για ςπουδαίο λόγο, ανακοινϊνοντασ τθ 

μεταβολι ςτουσ πελάτεσ τθσ μζςω των καταςτθμάτων τθσ ι/και του θλεκτρονικοφτθσ δικτφου ι και 

με κάκε άλλο νόμιμο και προςικοντα κατά τθν κρίςθ τθσ Σράπεηασ τρόπο, δικαιοφμενου του 

Κατόχου ςτθν περίπτωςθ αυτι να καταγγείλει τθν παροφςα εφόςον διαφωνεί, εντόσ προκεςμίασ 

ενόσ (1) μθνόσ από τθ γνωςτοποίθςθ. τθν περίπτωςθ που δεν καταγγείλει τθ φμβαςθ μζςα ςτο 

χρονικό αυτό διάςτθμα κεωρείται ότι ζχει αποδεχκεί τθ μεταβολι.  

 

5. KΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

H Σράπεηα δικαιοφται να καταγγείλει εγγράφωσ τθν παροφςα ςφμβαςθ και να ακυρϊςει τθν Κάρτα 

ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ςπουδαίου λόγου (ενδεικτικά, ςεπερίπτωςθ που ο Κάτοχοσ δεν εκπλθρϊνει 

προςθκόντωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ που όλοι ςυνομολογοφνται ουςιϊδεισ, φπαρξθ 

λθξιπροκζςμων οφειλϊν προσ τθν Σράπεηα ςτο πλαίςιο άλλθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ, 

αποδεδειγμζνθ αφερεγγυότθτα του Κατόχου, παραβίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, μεταβολι των 

προχποκζςεων ζγκριςθσ τθσ αρχικισ χοριγθςθσ τθσ Κάρτασ από τθν Σράπεηα, υποβολι ανακριβϊν 

δθλϊςεων από τον Κάτοχο, κακόβουλθ χριςθ τθσ Κάρτασ κ.λ.π.). Ο Κάτοχοσ δε δικαιοφται να κάνει 

χριςθ τθσ Κάρτασ μετά τθν καταγγελία τθσ παροφςασ και υποχρεοφται πάραυτα να επιςτρζψει το 

ςϊμα τθσ ςτθν Σράπεηα.H καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τον Κάτοχο ιςχφει υπό τθν προχπόκεςθ 

τθσ ζγγραφθσ κοινοποίθςισ τθσ ςτθν Σράπεηα και τθσ ταυτόχρονθσ επιςτροφισ τθσ Κάρτασ ςτθν 

Σράπεηα προσ ακφρωςθ. O Κάτοχοσ ευκφνεται εξ ολοκλιρου για ςυναλλαγζσ που ζγιναν με χριςθ 

τθσ Κάρτασ μζχρι και τθν θμζρα επιςτροφισ τθσ ςτθν Σράπεηα.  



 

 

6. ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

6.1. O Kάτοχοσ οφείλει να ειδοποιεί με ζγγραφο τθν Σράπεηα, χωρίσ κακυςτζρθςθ, ςε κάκε 

περίπτωςθ αλλαγισ διεφκυνςθσ τθσ κατοικίασ, ι του επαγγζλματόσ του, ι των αρικμϊν τθλεφϊνων 

που ζχουν αναφερκεί ςτθν αίτθςι του για τθ χοριγθςθ τθσ Κάρτασ.  

6.2. Θ Σράπεηα τθρεί Αρχείο Προςωπικϊν Δεδομζνων Πελατϊν ςτο πλαίςιο εξυπθρζτθςθσ τθσ 

παροφςασ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ: Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ των πιο πάνω δεδομζνων ςφμφωνα με 

το Νόμο είναι θ ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΕ (Αμερικισ 4, 10564 Ακινα, τθλ: 210 3335000). Ο Κάτοχοσ 

ςυναινεί, όπωσ τα προςωπικά τουςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ 

ςυμπεριλθφκοφν ςτο αρχείο προςωπικϊν δεδομζνων που τθρεί θ Σράπεηα, και τα οποία αποτελοφν 

αντικείμενο επεξεργαςίασ προσ το ςκοπό τθσ ςωςτισ εξυπθρζτθςθσ, υποςτιριξθσ και 

παρακολοφκθςθσ τθσ παροφςασ ςυναλλακτικισ τουσ ςχζςθσ προσ τθν Σράπεηα και τισ κατά τθν 

ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/20 ςυνδεδεμζνεσ προσ αυτιν επιχειριςεισ, οι οποίεσ 

μπορεί να είναι αποδζκτεσ των δεδομζνων. Επίςθσ, ςυναινεί προκειμζνου να του αποςτζλλονται εκ 

μζρουσ τθσ Σράπεηασ ενθμερωτικά μθνφματα με οποιοδιποτε τρόπο και μορφι αναφορικά με τα 

προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ Σράπεηασ. Σα υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά τουσ δεδομζνα που αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ.  

6.3. Θ Σράπεηα δικαιοφται να τροποποιιςει τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ μονομερϊσ για 

ςπουδαίο λόγο, γνωςτοποιϊντασ ςτον Κάτοχο τθ ςχετικι τροποποίθςθ. Ο Κάτοχοσ, ςε περίπτωςθ 

μθ αποδοχισ τθσ τροποποίθςθσ δικαιοφται να υπαναχωριςει από τθν παροφςα ςφμβαςθ και να 

ακυρϊςει τθν Κάρτα, επιςτρζφοντάσ τθν ςτθν Σράπεηα. Θ παράλειψθ από τον Κάτοχο να 

ανακοινϊςει τισ αντιρριςεισ του ςτθν Σράπεηα εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν κατά τα ανωτζρω γνωςτοποίθςθ ι/και χριςθ τθσ Κάρτασ ςυνιςτά ανεπιφφλακτθ αποδοχι 

εκ μζρουσ του τθσ ςχετικισ τροποποίθςθσ.  

6.4. H Tράπεηα δφναται να μθν αςκιςει ι να κακυςτεριςει τθν άςκθςθ οποιουδιποτε νομίμου ι 

ςυμβατικοφ τθσ δικαιϊματοσ χωρίσ αυτό να ςυνιςτά (ι να μπορείνα ερμθνευκεί ωσ) παραίτθςθ από 

το αντίςτοιχο δικαίωμα. ε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε από τουσ παρόντεσ όρουσ κρικεί άκυροσ, 

δεν κα επθρεάηεται το κφροσ των υπολοίπων.  

6.5. Κάκε γνωςτοποίθςθ, αίτθςθ ι όχλθςθ τθσ Σράπεηασ προσ τον Κάτοχο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 

κα του κοινοποιείται ςτθν αναφερόμενθ ςτθν αίτθςι του διεφκυνςθ (ταχυδρομικι ι/και 

θλεκτρονικι). Συχόν γνωςτοποιιςεισ του Κατόχου προσ τθν Σράπεηα, κακϊσ και ζγγραφεσ αιτιςεισ 

του για περαιτζρω ενθμζρωςθ αναφορικά με τθ χριςθ τθσ Κάρτασ και θ τυχόν υποβολι 

παραπόνων, δφνανται να απευκφνονται ςε οποιοδιποτε κατάςτθμα τθσ Σράπεηασ. Επίςθσ ςχετικι 

πλθροφόρθςθ παρζχεται ςτον Κάτοχο και δια του τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ Σράπεηασ ςτουσ 

τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ κλιςθσ 182838 & + 30 210 3288000 (από το εξωτερικό).  

6.6. Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο, ιδιαίτερα από το Ν.Δ. τθσ 17θσ Ιουλίου 

1923. Κάκε διαφορά των ςυμβαλλομζνων μερϊν που δθμιουργείται ι απορρζει από τθν παροφςα 

ςφμβαςθ υπάγεται ςτθ δωςιδικία και των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ. Για όποιο ηιτθμα δεν 

ρυκμίηεται ειδικότερα ςτθν παροφςα ςφμβαςθ κα εφαρμόηονται οι Γενικοί υναλλακτικοί Όροι τθσ 

Σράπεηασ, οι οποίοι διζπουν τθ γενικότερθ ςυναλλακτικι ςχζςθ του Κατόχου- πελάτθ τθσ Σράπεηασ 

με αυτιν, ενϊ ςτο μζτρο που ο Κάτοχοσ είναι χριςτθσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν διενεργουμζνων εντόσ 



 

*του / τθσ+ *Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου / Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ+, ςε Ευρϊ ι ςε νόμιςμα άλλο 

κράτουσ-μζλουσ *του / τθσ+ *Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου / Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ+, κα διζπεται 

ςυμπλθρωματικά και από τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν Πλθρωμϊν τθσ Σράπεηασ, 

κατ’ εφαρμογι του Ν. 3862/2010. Ο Κάτοχοσ δθλϊνει ότι, πριν τθν ςφναψθ τθσ παροφςασ ζλαβε 

γνϊςθ των πλθροφοριϊν και αποδζχκθκε όλουσ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθ φμβαςθσ 

Παροχισ Τπθρεςιϊν Πλθρωμϊν τθσ Σράπεηασ και ζλαβε αντίγραφο αυτισ, τθσ παροφςασ διλωςθσ 

πιςτοποιοφςασ τθν παραλαβι.  

 


