ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ALPHA BANK GOLD ENTER MASTERCARD
1. Η ΚΑΡΤΑ
1.1 Οι παρόντες όροι αφορούν τη χρήση από το Χρήστη Κάρτας της χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Gold Enter Mastercard
(εφεξής η «Κάρτα») η οποία του έχει παραχωρηθεί από την Alpha Bank Cyprus Ltd (εφεξής η «Τράπεζα»).
1.2 Η χορήγηση της Κάρτας διέπεται από τους παρόντες όρους και από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της
Τραπέζης, τους οποίους ο Χρήστης Κάρτας δηλώνει και αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αντιληφθεί πλήρως και
συμφωνεί ότι δεσμεύεται από αυτούς και τους αποδέχεται πλήρως, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα.
1.3 Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων όρων και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Τραπέζης, θα
ισχύουν οι παρόντες όροι.
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Η Κάρτα που χορηγείται στον Χρήστη Κάρτας φέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των χρεωστικών καρτών, όπως αυτά
περιγράφονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Τραπέζης, παρέχοντας στον Χρήστη Κάρτας την πρόσθετη
δυνατότητα να διενεργεί «ανέπαφες συναλλαγές».
3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
3.1 Ο Χρήστης Κάρτας μπορεί να χρησιμοποιεί την παρεχόμενη από την Κάρτα δυνατότητα διενέργειας ανέπαφων
συναλλαγών, για την εξόφληση του αντιτίμου νόμιμων συναλλαγών σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει συσκευή που
υποστηρίζει τη διενέργεια «ανέπαφων συναλλαγών» (EFT/POS contactless reader).
3.2 Έκαστη ανέπαφη συναλλαγή ολοκληρώνεται χωρίς τον αποχωρισμό του σώματος της κάρτας από τον Χρήστη Κάρτας,
την οποία ο Χρήστης Κάρτας οφείλει να περάσει με την εμπρόσθια όψη της από το ειδικό μηχάνημα αποδοχής (EFT/POS
contactless reader), μέχρι το σύστημα να την αναγνωρίσει (scanning) και να καταγράψει τη συναλλαγή.
3.3 Ο Χρήστης Κάρτας, πραγματοποιώντας ανέπαφες συναλλαγές, εγκρίνει και αποδέχεται, χωρίς την πληκτρολόγηση του
PIN του, την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα συναλλαγή και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα ανέκκλητα να χρεώνει την Κάρτα με
την ονομαστική αξία της συγκεκριμένης συναλλαγής και να εξοφλεί για λογαριασμό του την επιχείρηση με το ποσό του
χρεωστικού δελτίου που εκδίδεται.
3.4 Ο Χρήστης Κάρτας με δική του ευθύνη ενημερώνεται για το εκάστοτε τιθέμενο από κάθε χώρα χρηματικό όριο πέραν του
οποίου απαιτείται η πληκτρολόγηση του PIN του Κατόχου για την έγκριση και ολοκλήρωσή της ανέπαφης συναλλαγής και
σε τέτοια περίπτωση είναι υποχρεωμένος να πληκτρολογεί το PIN του για τη διενέργεια συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση
o Χρήστης Κάρτας δύναται να κάνει χρήση της Κάρτας στην αλλοδαπή με τον παραδοσιακό τρόπο, εισάγοντας την Κάρτα
στο τερματικό μηχάνημα POS και πληκτρολογώντας το PIN του για τη διενέργεια εκάστης συναλλαγής.
4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑΣ
Ο Χρήστης Κάρτας λαμβάνει μηνιαία έντυπη ενημέρωση για τις κινήσεις της Κάρτας του με ταχυδρομική αποστολή στη
δηλωθείσα, στη σχετική αίτηση παροχής της Κάρτας, διεύθυνση.
5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA BANK GOLD PERSONAL BANKING
5.1 Η Κάρτα αποτελεί ένα εκ των προνομίων που απολαμβάνουν οι πελάτες της Τραπέζης που πληρούν τα κριτήρια που
έχει θέσει η Τράπεζα και έχουν ενταχθεί στην παρεχόμενη από την Τράπεζα υπηρεσία Alpha Bank Gold Personal
Banking.
5.2 Σε περίπτωση απεντάξεως του Χρήστη Κάρτας από την υπηρεσία Alpha Bank Gold Personal Banking ή καταργήσεως
της εν λόγω υπηρεσίας από την Τράπεζα, τότε αυτοδικαίως θα ισχύουν εφεξής για την Κάρτα οι επιβαρύνσεις και τα
έξοδα των χρεωστικών καρτών της Τραπέζης, όπως τα κόστη αυτά θα προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο της
Τραπέζης, της τελευταίας, πάντως, επιφυλασσομένης στην περίπτωση αυτή του δικαιώματός της να μην ανανεώσει την
Κάρτα στη λήξη της ή να την ακυρώσει.
6. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
6.1 Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για διευκόλυνση και ευκολία αναφοράς και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία των
παρόντων όρων.
6.2 Όροι που παρουσιάζονται με κεφαλαία γράμματα και δεν ορίζονται στο παρόν έντυπο, θα έχουν την ερμηνεία που τους
προσδίδεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Τραπέζης.
Αποδέχομαι τα ανωτέρω.
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