ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ 2017 - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Η περίοδος της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Καρτών 2017 του Συνεργατισμού («η
Εκστρατεία») αρχίζει από την 01/07/2017 μέχρι την 31/08/2017 συμπεριλαμβανομένων.
2. Η Εκστρατεία προσφέρει τη δυνατότητα σε 20 τυχερούς κατόχους καρτών του
Συνεργατισμού, που θα χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους κατά την προκαθορισμένη
περίοδο, να τους επιστραφεί, κατόπιν κλήρωσης, το ύψος αξίας μίας συναλλαγής (και σε
κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο Ποσό ως αναφέρεται πιο κάτω) που θα
πραγματοποιήσουν και αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι συναλλαγές αυτές θα
πρέπει να εμπίπτουν στις κατηγορίες «Merchant Category Groups» όπως αυτές
καθορίζονται από την εταιρία JCC Payment Systems Ltd και οι οποίες είναι οι εξής:




0001 – Αεροπορικές Εταιρείες
0002 – Ξενοδοχεία
0005 – Ταξιδιωτικά Γραφεία

3. Το μέγιστο ποσό από την αξία της κάθε συναλλαγής, που δύναται να επιστραφεί,
ανέρχεται στα €1,000 («το Μέγιστο Ποσό»).
4. Στην Εκστρατεία συμμετέχουν όλες οι κάρτες του Συνεργατισμού. Η συμμετοχή είναι ανά
συναλλαγή, και το ποσό που δύναται να επιστραφεί θα είναι το ποσό της συγκεκριμένης
συναλλαγής που θα κληρωθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το
Μέγιστο Ποσό.
5. Κάθε κάτοχος κάρτας του Συνεργατισμού θα δύναται να κληρωθεί μόνο μία φορά,
ανεξαρτήτως από τον αριθμό των συμμετοχών του στην Εκστρατεία.
6. Στην Εκστρατεία λαμβάνονται υπόψη οι αγορές που γίνονται με την κάρτα στην Κύπρο
και/ή στο εξωτερικό.
7. Στην Εκστρατεία δεν λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε αναλήψεις μετρητών στην
Κύπρο ή στο εξωτερικό.
8. Η κλήρωση για τους νικητές θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας Τραπεζικής
Κάρτας, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, εντός 15 ημερών από τη λήξη της
Εκστρατείας.
9. Η επιβράβευση θα πιστωθεί στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας του κυρίου κατόχου
της κάρτας και σε περίπτωση που η κάρτα είναι χρεωστική θα πιστωθεί στο λογαριασμό
στον οποίο είναι συνδεδεμένη η χρεωστική κάρτα του κυρίου κατόχου της κάρτας.
10. Η πίστωση της επιβράβευσης στους νικητές θα γίνει εντός 7 εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης.
11. Στην Εκστρατεία συμμετέχει και το προσωπικό του Συνεργατισμού.
12. Η συμμετοχή στην Εκστρατεία θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο πάνω όρων
και κανονισμών.

