ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ “funPoints”

1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο “funPoints” (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13.
Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών, και εταιρικών
καρτών καθώς και επιπρόσθετων καρτών οι οποίες εκδίδονται από την USB BANK PLC.
2. Το Σχέδιο προσφέρει στους κατόχους κάρτας τη δυνατότητα εξαργύρωσης συσσωρευµένων
βαθµών, είτε µε έκδοση δωροεπιταγής για χρήση στις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται
στον κατάλογο συνεργατών του Σχεδίου, είτε µε την επιστροφή µετρητών στον λογαριασµό
του κατόχου κάρτας.
3. Για κάθε €1 από αγορές µε κάρτα που θα γίνεται αποδεκτή από τον κάτοχο της κάρτας, ο
ίδιος θα πιστώνεται και µε 1 βαθµό (ή ανάλογο αριθµό βαθµών που µπορεί να ισχύουν κατά
καιρούς). Οι συσσωρευµένοι βαθµοί θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τους πιο κάτω πίνακες
(σηµ. 4) και θα εξαργυρώνονται κατόπιν αίτησης του πελάτη. Για σκοπούς συσσώρευσης
βαθµών λαµβάνονται υπόψιν οι αγορές που γίνονται µε την κάρτα στην Κύπρο και το
εξωτερικό. Οι βαθµοί που συγκεντρώνονται από επιπρόσθετες κάρτες θα συνυπολογίζονται
και θα προστίθενται στην κατάσταση λογαριασµού του κατόχου κάρτας.

Εξαιρούνται του Σχεδίου οι πιο κάτω συναλλαγές κάρτας:
- Ετήσια συνδροµή της κάρτας
- Χρεώσεις τόκων και/ή άλλων τραπεζικών εξόδων/δικαιωµάτων
- Ανάληψη µετρητών ή συναλλαγές έµµεσων αναλήψεων π.χ. αγορά ξένο συναλλάγµατος,
ταξιδιωτικών επιταγών
- Επιστροφές/αντιλογισµοί
- Άλλες χρεώσεις στο λογαριασµό, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν αγορές µε χρήση της
κάρτας
4. Με την συγκέντρωση των απαραίτητων βαθµών, ο κάτοχος κάρτας µπορεί να περάσει από
οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας, όπου αφού συµπληρώσει και υποβάλει την Αίτηση
Εξαργύρωσης Βαθµών, µαζί µε την τελευταία κατάσταση λογαριασµού της κάρτας του, και
εφόσον πληρούνται οι παρόντες ‘Οροι και Κανονισµοί, θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει
είτε την έκδοση δωροεπιταγής σύµφωνα µε τον Πίνακα Α πιο κάτω, είτε να ζητήσει την
επιστροφή µετρητών στον λογαριασµό κάρτας του σύµφωνα µε τον Πίνακα Β πιο κάτω.

Πίνακας Α
1

Εξαργύρωση για ∆ωροεπιταγή
ΒΑΘΜΟΙ

∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ

3.500

€20

8.000

€50

15.000
30.000

€100
€200

Πίνακας Β
Εξαργύρωση για Επιστροφή µετρητών

ΒΑΘΜΟΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ

4.500

€20

11.000

€50

22.000

€100

44.000

€200

5. Ο κάτοχος της κάρτας ενηµερώνεται σχετικά µε τους βαθµούς του µέσω της µηνιαίας
κατάστασης λογαριασµού της κάρτας η οποία αποστέλλεται στην τελευταία δοθείσα
διεύθυνση του κατόχου της κάρτας και στην οποία αναγράφονται, το αρχικό υπόλοιπο
βαθµών που µεταφέρεται από προηγούµενη περίοδο, αν υπάρχει τέτοιο, οι βαθµοί
περιόδου που συσσωρεύτηκαν, οι βαθµοί που εξαργυρώθηκαν µέχρι στιγµής καθώς και το
νέο τελικό υπόλοιπο βαθµών. Νοείται ότι σε περίπτωση που εντοπίζεται διαφορά από τον
κάτοχο κάρτας, αυτός δύναται εντός 15 ηµερών όπως προσέλθει και ενηµερώσει την
Τράπεζα γραπτώς για την διαφορά που προκύπτει.
Οι ∆ωροεπιταγές µπορούν να εξαργυρωθούν στο ευρύ δίκτυο των συνεργατών που
συµµετέχουν στο Σχέδιο το οποίο περιλαµβάνει ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία,
καταστήµατα/αλυσίδες λιανικών ή/και εξειδικευµένων προϊόντων. Τακτή ενηµέρωση του
καταλόγου για τις επιχειρήσεις που συµµετάσχουν στο Σχέδιο, θα γίνεται µέσω της
ιστοσελίδας της Τράπεζας www.usbbank.com.cy. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών του καταλόγου επιχειρήσεων που
συµµετέχουν στο Σχέδιο. Η USB BANK PLC δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη και
παραλείψεις.

2

Με την εξαργύρωση των απαιτούµενων βαθµών σε δωροεπιταγή ή πίστωση του
λογαριασµού της κάρτας σε µετρητά, αυτοί θα αφαιρούνται άµεσα από το σύνολο βαθµών
της κάρτας. Σχετική ενηµέρωση θα γίνεται µέσω της επόµενης κατάστασης λογαριασµού.
Οποιαδήποτε επιστροφή µετρητών θα καταβάλλεται κατ’ ευθείαν στον λογαριασµό του
κατόχου κάρτας και θα υπολογίζεται σαν µέρος της πληρωµής του ποσού της ελάχιστης
καταβολής οποιουδήποτε οφειλοµένου υπολοίπου του κατόχου κάρτας που θα
παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασµού της κάρτας.
Όταν συγκεντρώσετε πέραν των 5.000 βαθµών, µπορείτε να συµπληρώσετε τους επιπλέον
βαθµούς που χρειάζεστε για να φτάσετε στο στόχο σας καταβάλλοντας €1,50 για κάθε 100
βαθµούς που χρειάζεστε.
6. Οι Κάτοχοι καρτών έχουν το δικαίωµα να εξαργυρώσουν όσους βαθµούς θέλουν σε
οποιοδήποτε χρόνο, αφήνοντας υπόλοιπο των βαθµών, για µελλοντική χρήση η οποία θα
υπόκειται στους ‘Ορους και Κανονισµούς που θα ισχύουν κατά τη στιγµή της εξαργύρωσης.
7. Στη περίπτωση έκδοσης δωροεπιταγής, το Κατάστηµα θα παραδίδει τη δωροεπιταγή,
προσωπικά, στον κάτοχο κάρτας
Η δωροεπιταγή ισχύει για τρεις µήνες από την ηµεροµηνία της έκδοσής της.
Μέγιστο ποσό κάθε δωροεπιταγής είναι €1,000.

Η ∆ωροεπιταγή δεν εξαργυρώνεται µε µετρητά, ούτε µπορεί να αντικατασταθεί µε
εξαργύρωση για επιστροφή µετρητών στο λογαριασµό της κάρτας.
Στην περίπτωση επιστροφής µετρητών, το έντυπο θα αποστέλνεται στην αρµόδια υπηρεσία
για πίστωση του λογαριασµού της κάρτας, ως εκ τούτου ενδέχεται η πίστωση να µην γίνεται
αυθηµερόν.
8. ∆ύο ή περισσότεροι κατόχοι καρτών που θέλουν να συµψηφίσουν τους βαθµούς των
καρτών τους µπορούν να το πράξουν κατόπιν αιτήµατος του/των κατόχου/ων από τον/τους
όποιον/όποιους θα γίνει η µεταφορά των βαθµών.
Οι βαθµοί όλων των καρτών που κατέχει ο ίδιος κάτοχος κάρτας, µπορούν να
συµψηφιστούν κατόπιν αιτήµατος του ιδίου.
9. Ο κάτοχος κάρτας έχει το δικαίωµα να ζητήσει από την Τράπεζα την εξαργύρωση βαθµών
είτε εξασκώντας την επιλογή έκδοσης δωροεπιταγής σε τρίτο άτοµο είτε µε την επιστροφή
µετρητών σε λογαριασµό κάρτας USB Bank Visa τρίτου ατόµου, δηλώνοντας στην Τράπεζα
το όνοµα και τον αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου του τρίτου ατόµου.
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10. Για ξενοδοχεία, ή άλλα τουριστικά καταλύµατα καθώς και για αεροπορικά εισιτήρια, θα
πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται προκράτηση αναφέροντας ότι µέρος ή ολόκληρη η πληρωµή
θα γίνεται µε δωροεπιταγή της USB Bank PLC. Σε αντίθετη περίπτωση οι δωροεπιταγές
δε θα γίνονται αποδεκτές. Οι κρατήσεις θα γίνονται ανάλογα µε την πληρότητα του
ξενοδοχείου/ τουριστικού καταλύµατος / πτήσεων ή άλλων µέσων.
11. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θα αγοράσει ο
κάτοχος της κάρτας είναι µεγαλύτερο της ονοµαστικής αξίας της δωροεπιταγής, ο κάτοχος
πρέπει να καταβάλει τη διαφορά.
Για πληρωµές των οποίων η αξία είναι µικρότερη από την αξία της δωροεπιταγής, δεν θα
γίνεται οποιαδήποτε επιστροφή χρηµάτων.
12. Σε περιόδους ή περιπτώσεις ειδικών προσφορών, οι δωροεπιταγές δυνατόν να µη γίνονται
αποδεκτές.
13. Η USB Bank δεν θα φέρει ευθύνη εάν για την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από
οποιοδήποτε συνεργάτη του Σχεδίου, δεν γίνουν αποδεκτές περισσότερες από µια
δωροεπιταγή.
14. Η USB Bank διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των όρων ή ακύρωσης/αλλαγής µέρους ή
ολόκληρου του Σχεδίου οποιαδήποτε στιγµή. Σε περίπτωση ακύρωσης του Σχεδίου, οι
κάτοχοι καρτών που έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετούς βαθµούς θα έχουν τη δυνατότητα να
εξαργυρώσουν τους βαθµούς τους, εντός συγκεκριµένης περιόδου που θα καθοριστεί από
την Τράπεζα και θα κοινοποιηθεί στον κάτοχο κάρτας µέσω επιστολής ή µέσω της
κατάστασης λογαριασµού του.
15. Η USB Bank δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν κατεστραµµένα ή ελαττωµατικά
προϊόντα ή εαν οποιαδήποτε επιχείρηση που συµµετέχει στο Σχέδιο αποσυρθεί εντελώς
από το Σχέδιο, και/ή καταργήσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρει, και/ή
αρνηθεί να αποδεχθεί την/τις δωροεπιταγές.
16. Οποιεσδήποτε τυχόν διαφορές µεταξύ του εµπόρου που συµµετέχει στο Σχέδιο και του
κατόχου κάρτας σε σχέση µε οποιοδήποτε προϊόν ή/και εµπόρευµα ή/και υπηρεσία που
προσφέρεται στα πλαίσια του Σχεδίου, δε θ’ αφορούν ή επηρεάζουν µε οποιοδήποτε τρόπο
τη USB BANK PLC.
17. Η USB Bank µπορεί ν’ αρνηθεί τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε αίτησης για εξαργύρωση
βαθµών, αν διαπιστωθεί παράβαση των Όρων Χρήσης της κάρτας είτε από τον κάτοχο είτε
από οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο κάτοχο κάρτας ή/και µη τήρηση των πιστωτικών ορίων
και/ή µη έγκαιρη διευθέτηση των υποχρεώσεων του κατόχου και/ή οποιουδήποτε
εξουσιοδοτηµένου κατόχου κάρτας σχετικά µε την αποπληρωµή των δόσεων ή/και όταν δεν
υπάρχει κάρτα σε κυκλοφορία ή/και σε περίπτωση που ο λογαριασµός της κάρτας έχει
κλείσει ή/και σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η κάρτα ακυρωθεί.
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Σε περίπτωση κατά την οποία η κάρτα βρίσκεται σε υπέρβαση µπορεί να διεκπαιρεωθεί
µόνο η Αίτηση Εξαργύρωσης Βαθµών σε πίστωση µετρητών στον λογαριασµό του κατόχου
κάρτας.
Όλοι οι βαθµοί πρέπει να εξαργυρώνονται πριν από το κλείσιµο του λογαριασµού της
κάρτας. Όσοι βαθµοί δεν εξαργυρωθούν µε το κλείσιµο του λογαριασµού, παύουν να
ισχύουν.
18. Η USB BANK PLC δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν απώλεια της/των δωροεπιταγών
εφόσον αυτές έχουν παραδοθεί στον κάτοχο κάρτας.
19. Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και εγκυρότητα των
πληροφοριών του καταλόγου επιχειρήσεων. Ωστόσο η USB BΑΝK PLC δεν θα φέρει ευθύνη
να αποζηµιώσει οιονδήποτε άτοµο/οργανισµό για τυχόν απώλεια ή ζηµιά ή/και έξοδα που
τυχόν προκύψουν σε τέτοιο άτοµο/οργανισµό ως αποτέλεσµα χρήσης τέτοιων
πληροφοριών.
20. Η οποιαδήποτε εξαργύρωση αποτελεί συµµετοχή στο Σχέδιο και θεωρείται ως πλήρης και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Κανονισµών.
21. Οι παρόντες ‘Οροι και Κανονισµοί καθώς και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από αυτούς
διέπεται από το Κυπριακό ∆ίκαιο και θα εκδικάζεται από τα Κυπριακά ∆ικαστήρια.
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