
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Mastercard – 
Masterpass National Promotion 

 
1. Στο Προωθητικό Πρόγραμμα Mastercard – Masterpass National Promotion 
(εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο διοργανώνει η «Mastercard Europe SA» (η 
«Mastercard»), που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Tervuren 198A, B1410 
Waterloo), σε συνεργασία με τη «McCANN-ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε» (η 
οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280) (ο «Τεχνικός 
Ανάδοχος»), δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι (κύριοι και πρόσθετοι)  
καρτών Mastercard®, Debit Mastercard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard®  
ή World Mastercard® που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Προγράμματο ς 
(συμπεριλαμβανομένων και των προπληρωμένων καρτών Mastercard®) (εφεξής ο 
«Κάτοχος» ή οι «Κάτοχοι») και οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από την Τράπεζα Alpha 
Bank είτε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias στην Ελλάδα (εφεξής η «Τράπεζα» 
ή οι «Τράπεζες») εφόσον πραγματοποιήσουν μία (1) τουλάχιστον συναλλαγή  με  
οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κάρτες τους μέσω διαδικτύου και ειδικότερα μέσω 
της πλατφόρμας Masterpass με τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω 
σε οποιοδήποτε από τα συμβεβλημένα καταστήματα με το σήμα Masterpass κατά 
τη διάρκεια του Προγράμματος και εφόσον η συναλλαγή λογιστικοποιηθεί τo  
αργότερο μέχρι και τις 05/03/2018. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 
18 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.  
 
2. Η Διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από 4 Δεκεμβρίου 2017 (04/12/2017) και 
ώρα 00.01 έως και 10 Φεβρουαρίου 2018 (10/02/2018) και ώρα 23.59, και αφορά 
στις τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) πρώτες συναλλαγές, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονική ς 
πλατφόρμας πληρωμών Masterpass, εφόσον αυτές (οι συναλλαγές) 
λογιστικοποιηθούν μέχρι και τις 05/03/2018 (εφεξής η «Διάρκεια»). 
 
Οι Κάτοχοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το Πρόγραμμα και τη χρήση 
της πλατφόρμας Masterpass από τον διαδικτυακό τόπο http://masterpass.gr. Οι 
Κάτοχοι μπορούν να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε διαδικασία διαδικτυακ ώ ν 
αγορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Masterpass, σε 
οποιοδήποτε από τα συμβεβλημένα καταστήματα με το σήμα Masterpass και να 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν. 

 
3. Βήματα Πληρωμής μέσω Masterpass: 
 

- Ο Κάτοχος, εφόσον ολοκληρώσει την παραγγελία και βρεθεί στη διαδικασία 
οnline πληρωμής (checkout), κατευθύνεται  στην ιστοσελίδα πληρωμών της 
επιχείρησης, όπου έχει τη δυνατότητα να πληρώσει επιλέγοντας το 
Masterpass. 

- Αφού επιλέξει το Masterpass ως τρόπο πληρωμής, ανακατευθύνεται στον 
εγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο Masterpass, όπου και μπορεί να επιλέξε ι 
ανάμεσα στους 2 συνεργάτες (Alpha Bank & Eurobank). Εφόσον έχει 
επιλέξει στο παρελθόν το wallet της προτίμησης του και δέχεται cookies, 
παραλείπεται αυτό το βήμα, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να το 
ξαναεπιλέξει. 

- Αφού επιλέξει την τράπεζα που επιθυμεί, συμπληρώνει τα στοιχεία του 
προσωπικού του wallet (my Alpha wallet ή Eurobank Masterpass).  

- Με την επιτυχή είσοδο στο προσωπικό του wallet ο χρήστης μπορεί να 
ολοκληρώσει τη διαδικτυακή του πληρωμή με τον ασφαλή τρόπο 
Masterpass. 

 
4. Masterpass National Promo 

 

http://masterpass.gr/


Στη Διάρκεια του Προγράμματος οι Κάτοχοι καρτών Mastercard που χρησιμοποιού ν 
για τις διαδικτυακές τους πληρωμές την ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών 
Masterpass θα κερδίζουν 5€ (πέντε ευρώ) σε κάθε οnline αγορά τους, η οποία θα 
πιστώνεται α) σε περίπτωση χρεωστικής κάρτας, στον συνδεδεμένο με την κάρτα 
λογαριασμό ή β) σε περίπτωση πιστωτικής κάρτας στον λογαριασμό της κάρτας . 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η κάρτα να είναι ενεργή κατά 
τη διάρκεια του Προγράμματος και της πίστωσης και να μην υφίσταντα ι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι των Τραπεζών. Σε περίπτωση ακύρωσης της  
συγκεκριμένης συναλλαγής, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ο Κάτοχος θα χάνει το 
δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.     
 

- Το ελάχιστο όριο αγοράς για να λάβουν μέρος οι Κάτοχοι στο Πρόγραμμα  
είναι τα 10€ (δέκα ευρώ). 

- Το ανώτατο όριο συναλλαγών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ μας 
πληρωμών Masterpass ανά Κάτοχο για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι 
οι 15 (δεκαπέντε) συναλλαγές ανά κάρτα Mastercard για όλη τη διάρκε ια 
του Προγράμματος.  

- Η πίστωση των λογαριασμών θα πραγματοποιηθε ί ανά συμμετέχουσα στο 
Πρόγραμμα συναλλαγή και εντός μηνός από τη λογιστικοποίησή της 
(εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 05/03/2018) από τις Τράπεζες.  

 
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο οι 36.000 (τριάντα έξι χιλιάδες) 
πρώτες συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη Διάρκεια του 
Προγράμματος από τους Κατόχους μέσω του εγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου 
Masterpass με τον οποίο συνεργάζονται οι Τράπεζες, εφόσον αυτές (οι συναλλαγές) 
λογιστικοποιηθούν μέχρι και τις 05/03/2018.    
 
5. Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσε ι 
οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή βλάπτει την 
ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Προγράμματος. Η Mastercard διατηρεί το 
δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή, η οποία, κατά την κρίση της  αποτελεί, 
προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης 
παρεμβολής του Κατόχου ή τρίτου στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Πρόγραμμα παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και 
απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Mastercard 
ή του διαδικτυακού τόπου Masterpass με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο 
Πρόγραμμα ακυρώνεται πάραυτα και η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το 
ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για 
κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες. Η 
Mastercard δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι 
προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συναλλαγής οποιουδήποτε Κατόχου με τον 
τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες όρους.  
  
6. Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος 
ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Προγράμματος ή και να ματαιώσει αυτό, εφόσον 
αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Κάθε τέτοια 
τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων.  
  
7. Οι Κάτοχοι, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, παρέχουν τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Τράπεζα, μέσω της ιδίας ή μέσω 
άλλου προσώπου που αυτή θα ορίσει, των δηλωθέντων στοιχείων τους. Η επεξεργασία 
αυτή θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και με αποκλειστικό σκοπό τη 
διενέργεια του Προγράμματος. 
 
8. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κάτοχοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και 
αντίρρησης αναφορικά με τα δηλωθέντα στοιχεία τους και την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα 
με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να απευθύνονται 



στο τηλέφωνο 210 8171166, Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 – 17.00 (κα. Τζένη 
Καρβούνη). 
 
9. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα Βασιλική Μπάη (οδός 
Ιπποκράτους 2, 10679, Αθήνα και τηλέφωνο 2103622122). Οποιοσδήποτε  
συμμετέχων Κάτοχος ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές 
αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω 
Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι και κάθε σχετική τροποποίησή τους θα 
δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο www.mastercard.gr και στα καταστήματα των 
Τραπεζών κατά βούλησή τους.  
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / παράπονο ή άρνηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, 
οι Κάτοχοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 8171166, Δευτέρα –  
Παρασκευή, 09.00 – 17.00 (κα. Τζένη Καρβούνη). 
 
10. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων όρων. 
 
11. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά 
τυχόν ανακύψει η οποία απορρέει από αυτούς θα επιλύεται αποκλειστικά από τα 
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.  
 
 
 

http://www.mastercard.gr/

