
 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

«VISA SOLIDARITY PROJECT» 

 

Η εταιρεία Visa Europe Services Inc., εταιρεία συνεστημένη στο Delaware των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που ενεργεί εν προκειμένω δια της εγκαταστάσεως 

αυτής στο Ηνωμένο Βασιλείο, (1 Sheldon Square, Λονδίνο, W2 6TT),, και θα καλείται 

στο εξής “Visa Europe”, με την υποστήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων “ALPHA 

BANK”, “Τράπεζα Αττικής”, “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος”, “Eurobank”, “HSBC”. 

“Τράπεζα Πειραιώς”[στο εξής τα «Πιστωτικά Ιδρύματα»], διοργανώνει και θα 

υλοποιήσει δράση με τον τίτλο “VISA SOLIDARITY PROJECT” για την ενίσχυση 

κοινωφελών οργανισμών [στο εξής η «Δράση»]. 

 

Την οργάνωση, επικοινωνιακή διαχείριση και εκτέλεση της Δράσης έχει  αναλάβει να 

υλοποιήσει για λογαριασμό της Visa Europe η εταιρεία με την επωνυμία 

«ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «COMMUNICATION EFFECT»). 

 

Οι όροι της Δράσης παρατίθενται κατωτέρω και είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση 

www.visa.gr 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της Δράσης “Visa Solidarity Project” για αγορά με τη χρήση πιστωτικών, 

χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών  Visa που έχουν εκδοθεί από τα εδρεύοντα 

στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα “ALPHA BANK”, “Attica Bank Ανώνυμη 

Τραπεζική Εταιρεία”, “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος”, “Eurobank”, “Τράπεζα 

Πειραιώς” και το εν Ελλάδι υποκατάστημα της “HSBC”[στο εξής « ή Αγορά», 

εξαιρουμένων των λοιπών συναλλαγών με κάρτες Visa, καθώς και οποιασδήποτε 

συναλλαγής, ακόμη και αγοράς, με κάρτα Visa άλλου, όμως, εκδότη και όχι των 

ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων], θα διατίθεται στους  οργανισμούς που αναφέρονται 

κατωτέρω ποσό δύο λεπτών του ευρώ (0,02 €) και μέχρι του συνολικού ποσού του ενός 

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) για όλη τη διάρκεια της Δράσης. Έτσι το προς 

διάθεση ποσό προκύπτει (συγκεντρώνεται, ως θα αναφέρεται κατωτέρω) από τον 

πολλαπλασιασμό του αριθμού των Αγορών με τις ανωτέρω κάρτες Visa που θα 

διεκπεραιωθούν κατά τη διάρκεια της Δράσης με το ανά Αγορά ποσό των 0,02 € (ή 

τυχόν άλλο που θα ορισθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους).  

   

 

 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση ξεκινάει την 1/02/2016 και λήγει την 30/06/2016, αφορά δε σε Αγορές με 

τις ανωτέρω κάρτες Visa που θα διεκπεραιωθούν ολοκληρωτικά εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήματος. Ωστόσο, εάν το ανώτατο ποσό του 1.000.000,00 € 

συγκεντρωθεί από τις πραγματοποιούμενες Αγορές σε χρόνο προγενέστερο της 

ανωτέρω ημερομηνίας λήξεως της Δράσης ή τυχόν άλλης ημερομηνίας που θα ορισθεί 

σύμφωνα με τους παρόντες, τότε η Δράση λήγει αυτόματα και αυτοδικαίως και δεν 

εκτείνεται σε Αγορές που θα ολοκληρωθούν μετά την συγκέντρωση του ποσού αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή, το καταναλωτικό κοινό θα ενημερωθεί για τη λήξη της Δράσης 

με ανάρτηση στην διαδικτυακή διεύθυνση www.visa.gr. 

 



3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ 

Σκοπός της Δράσης είναι να συγκεντρωθεί και να προσφερθεί κατά τα οριζόμενα στους 

παρόντες όρους ποσό μέχρι και ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €). Σε ουδεμία 

περίπτωση υποχρεούται η Visa Europe ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα που στηρίζουν τη 

Δράση να διαθέσουν οποιοδήποτε ποσό πέραν του ανωτέρω αναφερομένου ορίου. 

 

4. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα προσφερθεί σε τους κατωτέρω επιλεγέντες φορείς 

και οργανισμούς [στο εξής «οι Οργανισμοί»], που επιτελούν κοινωνικό έργο (έστω και 

αν κατά την κείμενη νομοθεσία αυτοί δεν χαρακτηρίζονται κοινωφελείς): 

 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ 

ΔΙΑΤΕΘΕΙ 

(ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 

 

1.  

Tο Χαμόγελο του 

Παιδιού 

100.000 € 

2. Δεσμός   50.000 € 

3. Η Κιβωτός του 

Κόσμου 

 

 100.000 € 

4. Hellenic Hope  50.000 € 

5. Γεφυρα Ζωής  50.000 € 

6. Παιδικά Χωριά SOS  100.000 € 

7. Μαζί για το Παιδί  100.000 € 

8. Περπατώ / ΚΕΑΔΑ   50.000 € 

9. Παιδικο χωριό Φιλυρο   50.000 € 

10. Γιατροί του Κόσμου – 

Ελληνική 

Αντιπροσωπεία 

 100.000 € 

11. Ορφανοτροφείο 

Θηλέων Μέλισσα 

  50.000 € 

12. PRAKSIS   50.000 € 

13. Περιοδικό Δρόμου 

Σχεδια 

 

  50.000 € 

14. Tο Εργαστήρι   50.000 € 

15. Μαργαρίτα   50.000 € 

Η επιλογή των Οργανισμών έγινε κατόπιν διεξοδικής έρευνας του τρόπου λειτουργίας 

και δράσης αυτών, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση ικανού αριθμού φορέων σε ευρύ 

φάσμα πεδίων και δραστηριοτήτων. Τα χρήματα θα διατεθούν στους Οργανισμούς επί 

αποδείξει εισπράξεως αυτών, ενώ ο κάθε Οργανισμός υποχρεούται να αποδέχεται και 

εγγράφως τους όρους και προϋποθέσεις που θα θέτει η Visa Europe, προκειμένου να 

διασφαλισθεί, στο μέτρο του δυνατού, η διαφανής διαχείριση των χρημάτων σε 

ενίσχυση κοινωφελών έργων. Προς τούτο η Visa Europe δύναται να απαιτεί αναλυτικές 

περιοδικές ή τελικές αναφορές από τους Οργανισμούς για την αξιοποίηση κάθε ποσού 

που εκείνοι θα λάβουν στο πλαίσιο της Δράσης, οι δε Οργανισμοί θα υποχρεούνται να 

παραδίδουν αμελλητί τις αναφορές αυτές.  

Η διάθεση των κεφαλαίων που θα συγκεντρώνονται κατά τα ανωτέρω μπορεί να 

γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια της Δράσης και εν όσω αυτή εξακολουθεί να 

υλοποιείται, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής.  

 

Σύμφωνα με τον παρόντα σχεδιασμό τα ποσά θα διατίθενται στους Οργανισμούς με τη 

σειρά αναγραφής αυτών στον ανωτέρω πίνακα, ήτοι ο κάθε Οργανισμός θα λαμβάνει 

χρήματα μόνον αφότου θα έχει διατεθεί στον αμέσως προηγούμενο Οργανισμό το 

πλήρες ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παραπλεύρως του ονόματός του (αυτού του 



προηγούμενου Οργανισμού).Αν τελικώς δεν συγκεντρωθεί το σκοπούμενο ποσό του 

1.000.000,00 €, το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί στους πρώτους κατά σειρά 

Οργανισμούς, ενώ δεν θα διατεθεί, εν όλω ή εν μέρει, το ποσό που αναγράφεται δίπλα 

στους επόμενους Οργανισμούς.  

 

Αν κάποιος Οργανισμός αρνηθεί ή δεν συμπράττει για τη διάθεση σε αυτόν του ποσού 

που προορίζεται γι’ αυτόν (π.χ. δια της προσκομιδής αναγκαίων δικαιολογητικών και 

παραστατικών και της υπογραφής των απαιτούμενων συμβατικών ή άλλων κειμένων) 

εντός δέκα ημερών από την σχετική έγγραφη πρόσκληση που θα του απευθύνει η Visa 

Europe, η Visa Europe διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το ποσό αυτό σε άλλον 

Οργανισμό από εκείνους που αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο και κατά σειρά 

αναγραφής αυτών στον κατάλογο. 

 

Η Visa Europe διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεως του ανωτέρω καταλόγου 

Οργανισμών, αφαίρεσης ή προσθήκης Οργανισμών, αλλαγής της σειράς 

προτεραιότητος αυτών, διαφοροποίησης του ποσού που θα λάβει έκαστος και εν γένει 

ανακατανομής, μεταβολής και επαναπροσδιορισμού του τρόπου, των κριτηρίων και 

των επιμέρους στόχων διάθεσης και αξιοποίησης του ποσού που θα συγκεντρωθεί. 

Τέτοιες αλλαγές θα ανακοινώνονται δια αναρτήσεως στη διεύθυνση www.visa.gr και 

τροποποιήσεως των παρόντων όρων. 

 

5. ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η χρήση των καρτών Visa εξακολουθεί να διέπεται από τους όρους εκδόσεως και 

χρησιμοποίησης αυτών που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ του κάθε κατόχου / χρήστη 

και του εκδότη της κάθε κάρτας. 

 

Η Δράση και οι όροι αυτής δεν τροποποιούν ή αλλοιώνουν τους υφιστάμενους όρους 

χρήσης των καρτών, ούτε υποχρεώνουν τους κατόχους / χρήστες σε οποιαδήποτε 

συναλλαγή, ούτε προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν την παραμικρή επιβάρυνση 

των κατόχων / χρηστών σε σύγκριση με όσα θα ίσχυαν ανεξαρτήτως της Δράσεως.  

 

Η προσφορά του ποσού των 0,02 € για κάθε Αγορά γίνεται από τη Visa Europe με τη 

στήριξη των Πιστωτικών Ιδρυμάτων χωρίς σχετική πρόσθετη επιβάρυνση των 

κατόχων / χρηστών των καρτών Visa.  

 

Συνακόλουθα η Δράση δεν συνεπάγεται διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τυχόν 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των κατόχων / χρηστών των καρτών, η οποία 

ούτως ή άλλως θα ελάμβανε χώρα στο πλαίσιο της συμβάσεως που συνδέει αυτούς με 

τους εκδότες των καρτών και κατ’ επέκταση με τη Visa Europe.  

 

Η Visa Europe θα κάνει χρήση μόνον στατιστικών, μη δυνάμενων να οδηγήσουν σε 

ταυτοποίηση του υποκειμένου δεδομένων για τους σκοπούς παρακολούθησης και 

προώθησης της Δράσης. 

 

Μοναδική περαιτέρω διασύνδεση της Δράσης με τον κάθε κάτοχο χρήστη μπορεί να 

είναι η αναγραφή στο τακτικώς αποστελλόμενο ενημερωτικό – λογαριασμό για τη 

χρήση της κάρτας (έντυπο ή σε ηλεκτρονική μορφή) γενικών πληροφοριών για τη 

δράση και ενδεχομένως για το ποσό που προσφέρθηκε χάρη και στις δικές του Αγορές 

κατά την περίοδο στην οποία αφορά το ενημερωτικό-λογαριασμός.  

 



6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ  

Η Visa Europe δικαιούται να ανακαλέσει την πραγματοποίηση της Δράσης, εν όλω ή 

εν μέρει, να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα αυτής, να διακόψει πρόωρα αυτήν, να 

συντμήσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της, να μεταθέσει χρονικά την έναρξη και/ή τη 

λήξη της Δράσης, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους,να αυξήσει ή να μειώσει το 

ανώτατο όριο του ποσού που θα προσφερθεί συνολικώς, αλλά και του ποσού που θα 

προσφέρεται ανά Αγορά, να αποκλείσει κάποιον Οργανισμό ή να προσθέσει άλλον ή 

άλλους στον πίνακα, καθώς και να διαφοροποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική 

ευχέρειά της τα ποσά του πίνακα για ένα ή περισσότερους ή και όλους τους 

Oργανισμούς και να μεταβάλει τη σειρά προτεραιότητας αυτών. 

 

Ως ώρα και ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής λογίζεται η ώρα 

και ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στη σελίδα www.visa.gr, εκτός από την 

περίπτωση λήξης της Δράσης ή μείωσης του ανά Αγορά διατιθέμενου ποσού που θα 

ισχύουν μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της σχετικής 

ανάρτησης (βλ.. και κατωτέρω υπό σημείο β. του παρόντος Όρου).  

Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Visa Europe, τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

που στηρίζουν τη Δράση και η COMMUNICATIONEFFECT ουδεμία ευθύνη φέρουν 

έναντι των συναλλασσομένων με κάρτες Visa, των οργανισμών ή οποιουδήποτε τρίτου.  

Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης 

κ.λπ. της δράσης, ουδείς αποκτά δικαίωμα κατά της Visa Europe, των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων που στηρίζουν τη δράση και/ή της COMMUNICATIONEFFECT ούτε 

νομιμοποιείται ή δικαιούται να ζητήσει την πραγματοποίηση ή συνέχισή τη Δράσης ή 

οποιαδήποτε αποζημίωση 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Visa Europe δεσμεύεται πως 

α. κάθε ποσό που θα συγκεντρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες για όσο 

τυχόν διαρκέσει η Δράση και παρά την τυχόν πρόωρη διακοπή ή τροποποίηση των 

όρων της, θα διατεθεί για την ενίσχυση κοινωφελών δραστηριοτήτων. 

β. οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων συνεπάγεται πρόωρη λήξη της Δράσης ή 

μείωση του ανά Αγορά  διατιθέμενου σε Οργανισμούς ποσού δεν ισχύει πριν από την 

πάροδο τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών από τη σχετική ανάρτηση στη διεύθυνση 

.www.visa.gr, πλην αν ο νόμος, δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη άλλως 

επιβάλλουν.  

 

7. ΦΥΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η VISAEUROPE 

Η Visa Europe προβαίνει στην διοργάνωση και υλοποίηση της Δράσης από 

ελευθεριότητα, με την επιθυμία και τον στόχο να ενισχύσει κοινωφελείς 

δραστηριότητες σε μια περίοδο όπου επικρατούν αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Η 

Visa Europeδεσμεύεται, με την υποστήριξη των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, να διαθέσει 

κάθε ποσό που θα συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της Δράσης και για όσο αυτή διαρκέσει 

για την ενίσχυση κοινωφελών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ούτε η Visa Europe ούτε τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα που υποστηρίζουν τη Δράση αναλαμβάνουν οποιαδήποτε 

υποχρέωση έναντι συγκεκριμένων Οργανισμών (είτε αναφέρονται στον πίνακα 

ανωτέρω, είτε προστεθούν σε αυτόν, είτε κατ’ άλλο τρόπο τα ονόματά τους 

αναφερθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης) για την καταβολή οποιουδήποτε 



ποσού (ακόμη και των παραπλεύρως αυτών αναφερομένων στον πίνακα ανωτέρω) και 

οι παρόντες δεν εγκαθιδρυόυν, ούτε δύνανται να ερμηνευθούν ως εγκαθιδρύοντες 

τοιαύτη συμβατική ή άλλη υποχρέωση έναντι και/ή αξίωση των Οργανισμών ή 

οποιουδήποτε τρίτου. 

 

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
Οι παρόντες όροι και η Δράση διέπονται ως προς την ερμηνεία και 

εφαρμογή/υλοποίησή τους από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικώς αρμόδια για την 

επίλυση κάθε διαφοράς απορρέουσας ή σχετιζομένης με τους παρόντες όρους και τη 

δράση, οποτεδήποτε και αν προκύψει, πριν την έναρξη της δράσης, κατά τη διάρκειά 

της ή μετά τη λήξη της Δράσης ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, κατά ρητή 

συμφωνία παρέκτασης αρμοδιότητας. 

  

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
(α) Αν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν 

πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. 

(β) Η παράλειψη από της Visa Europe να ασκήσει κάποιο δικαίωμα του  άπαξ ή κατ' 

επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

(γ) Οι επικεφαλίδες συμπεριλήφθηκαν στο παρόν μόνο προς διευκόλυνση και δεν 

χρησιμοποιούνται για να ερμηνευτεί οποιοσδήποτε όρος. 

(δ) Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με δράση μπορείτε να 

αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο contact@communicationeffect.com ή να καλέσετε 

στο 2106893200. 

(ε) Οι όροι που εκ της φύσεώς τους ρυθμίζουν ζητήματα που εκτείνονται χρονικά και 

πέραν της λήξης της δράσης ή πρωτοεμφανίζονται μετά τη λήξη της δράσης 

επιβιώνουν αυτής.  


	7. ΦΥΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η VISAEUROPE
	8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
	9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

