ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ “AEGEAN”
1. Το Σχέδιο Aegean Mastercard (το «Σχέδιο AEGEAN») ισχύει για όλους τους κατόχους
πιστωτικής κάρτας Aegean Mastercard και Aegean Mastercard Business (η «Κάρτα») οι
οποίοι έχουν υπογράψει σχετική αίτηση για έκδοση Κάρτας της Τράπεζας Κύπρου.
2. Οι κάτοχοι της Κάρτας συμμετέχουν αυτόματα στο Πρόγραμμα Miles+Bonus της AEGEAN, το
οποίο παρέχει στους κατόχους την δυνατότητα συλλογής μιλιών (μίλια εξαργύρωσης) κάθε
φορά που πραγματοποιούν συναλλαγές με την Κάρτα.
3. Οι όροι του Προγράμματος Miles+Bonus αναγράφονται στην ιστοσελίδα της AEGEAN
(www.aegeanair.com), η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την
υλοποίηση καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή ή διακοπή του.
4. Το Σχέδιο AEGEAN αφορά όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην Κύπρο και στο
εξωτερικό με Κάρτα, εκτός από (α) αναλήψεις μετρητών (β) καταθέσεις μετρητών ή επιταγών
(γ) αυτόματες εντολές πληρωμής (δ) τραπεζικές χρεώσεις όπως π.χ. πληρωμή συνδρομής
καρτών, επανεκτύπωση PIN κλπ (ε) συναλλαγές για την πληρωμή φόρων και τελών
κυβερνητικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών), (ζ) πληρωμές
λογαριασμών κοινής ωφελείας (η) τυχερά παιχνίδια (Betting) και (θ) μεταφορές χρημάτων
(περιλαμβανομένων των Original Credit Transactions).
5. Προνόμια Καρτών AEGEAN:
Η Κάρτα Aegean Mastercard προσφέρει τα ακόλουθα προνόμια:
➢ 3.000 μίλια καλωσορίσματος (μίλια εξαργύρωσης και αναβάθμισης) στο Πρόγραμμα
Miles+Bonus της AEGEAN, για τους νέους κατόχους κύριας Κάρτας
➢ €1=1 μίλι εξαργύρωσης για κάθε συναλλαγή στο δίκτυο της AEGEAN
➢ €2=1 μίλι εξαργύρωσης για κάθε συναλλαγή σε άλλες επιχειρήσεις, εκτός του δικτύου
της AEGEAN
➢ €1=1,2 βαθμούς ανταμοιβή για κάθε συναλλαγή στο δίκτυο της AEGEAN.
➢ 2 Κουπόνια σε ετήσια βάση με τη μορφή εκπτωτικών κωδικών αξίας €20 το κάθε ένα, για
χρήση από τον κάτοχο της κύριας Κάρτας, κατά τη διάρκεια κράτησης εισιτηρίου με την
AEGEAN
➢ Δυνατότητα μετατροπής βαθμών ανταμοιβής σε μίλια AEGEAN με αναλογία 3 βαθμοί
ανταμοιβής = 5 μίλια .
➢ Πρόσβαση σε περισσότερα από 1.100 Lounges παγκοσμίως μέσω της Υπηρεσίας Lounge
Key με κόστος €24/επίσκεψη με την επίδειξη της Κάρτας Aegean Mastercard . Το
προνόμιο αυτό θα είναι διαθέσιμο από τον Οκτώβριο 2021.
➢ Συμμετοχή στην υπηρεσία Flight Delay Pass η οποία σε περίπτωση καθυστέρησης της
πτήσης δίνει το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης σε Lounges παγκοσμίως. Το προνόμιο
αυτό θα είναι διαθέσιμο από τον Οκτώβριο 2021.

Η Κάρτα Aegean Mastercard Business προσφέρει τα ακόλουθα προνόμια για την επιχείρηση:
➢ €1=2 μίλια εξαργύρωσης για κάθε συναλλαγή στο δίκτυο της AEGEAN, τα οποία θα
πιστώνονται στον λογαριασμό Miles+Bonus της εταιρείας
➢ €1=1 μίλι εξαργύρωσης για κάθε συναλλαγή σε άλλες επιχειρήσεις, εκτός του δικτύου
της AEGEAN, τα οποία θα πιστώνονται στον λογαριασμό Miles+Bonus της εταιρείας
➢ €1=1,2 βαθμούς ανταμοιβή για κάθε συναλλαγή στο δίκτυο της AEGEAN
Η Κάρτα Aegean Mastercard Business προσφέρει τα ακόλουθα προνόμια για το προσωπικό
της επιχείρησης:
➢ 4.000 μίλια καλωσορίσματος (μίλια εξαργύρωσης και αναβάθμισης) στο Πρόγραμμα
Miles+Bonus της AEGEAN, για τους νέους κατόχους εταιρικής Κάρτας
➢ 4 Κουπόνια σε ετήσια βάση με τη μορφή εκπτωτικών κωδικών για δωρεάν πρόσβαση
στα Aegean Club Lounges για χρήση από τον κάθε κάτοχο της εταιρικής Κάρτας.
➢ 2 Κουπόνια σε ετήσια βάση με τη μορφή εκπτωτικών κωδικών για δωρεάν υπηρεσία
προτεραιότητας Fast Track για χρήση από τον κάθε κάτοχο της εταιρικής Κάρτας
➢ 2 Κουπόνια σε ετήσια βάση με τη μορφή εκπτωτικών κωδικών για δωρεάν επιλογή
upfront θέσης για χρήση από τον κάθε κάτοχο της εταιρικής Κάρτας
➢ Πρόσβαση σε περισσότερα από 1.100 Lounges παγκοσμίως μέσω της Υπηρεσίας Lounge
Key με κόστος €24/επίσκεψη με την επίδειξη της Κάρτας Aegean Mastercard Business.
Το προνόμιο αυτό θα είναι διαθέσιμο από τον Οκτώβριο 2021.
➢ Συμμετοχή στην υπηρεσία Flight Delay Pass η οποία σε περίπτωση καθυστέρησης της
πτήσης δίνει το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης σε Lounges παγκοσμίως. Το προνόμιο
αυτό θα είναι διαθέσιμο από τον Οκτώβριο 2021.
6. Τα κουπόνια έχουν ισχύ για 12 μήνες και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους.
7. Ο ετήσιος μέγιστος αριθμός μιλιών που μπορούν να κερδίσουν οι κάτοχοι Καρτών Aegean
Mastercard και Aegean Mastercard Business στον κάθε λογαριασμό Κάρτας, στο Πρόγραμμα
Miles+Bonus της AEGEAN δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 μίλια.
8. Τα μίλια που συγκεντρώνονται από την πραγματοποίηση συναλλαγών με τη χρήση
πρόσθετης Κάρτας θα συγκεντρώνονται στο λογαριασμό Miles+Bonus του κατόχου της
κύριας Κάρτας ενώ στην περίπτωση των εταιρικών Καρτών, τα μίλια θα συγκεντρώνονται
στον λογαριασμό Miles+Bonus της εταιρείας.
9. Με την έκδοση της Κάρτας, θα δίδεται στον κάτοχο της αριθμός λογαριασμού Miles+Bonus .
Σε περίπτωση που ο κάτοχος της Κάρτας είναι ήδη μέλος του Προγράμματος Miles+Bonus,
τότε ο αριθμός λογαριασμού Miles+Bonus του θα συνδέεται με την Κάρτα .
10. Οι κάτοχοι των Καρτών Aegean Mastercard και η εταιρεία, ως κάτοχος της Κάρτας Aegean
Mastercard Business, δικαιούνται να μετατρέπουν τους βαθμούς που κερδίζουν στο πλαίσιο
συμμετοχής τους στο Σχέδιο Ανταμοιβή, σε μίλια στον λογαριασμό Miles+Bonus τους

κατόπιν σχετικής εντολής που θα δίνεται στην Τράπεζα μέσω του Antamivi Mobile
Application. Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη από τον Οκτώβριο 2021.
11. Η Τράπεζα θα μεταφέρει κάθε μήνα τα μίλια που θα συλλέγονται από την χρήση των Καρτών
στον λογαριασμό Miles+Bonus του κατόχου της κύριας Κάρτας ενώ στην περίπτωση των
εταιρικών Καρτών, τα μίλια θα μεταφέρονται στον λογαριασμό Miles+Bonus της εταιρείας.
12. Η πίστωση μιλιών θα γίνεται με βάση την ημερομηνία καταχώρησης της συναλλαγής (posting
date) στο λογαριασμό Κάρτας και όχι με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της
συναλλαγής (transaction date).
13. Η Τράπεζα θα αποστέλλει στην AEGEAN σε μηνιαία βάση, το συνολικό ποσό των συναλλαγών
του κατόχου Κάρτας, για να πιστώνεται ο σχετικός λογαριασμός Miles+Bonus με τα μίλια
που του αντιστοιχούν.
14. Εάν η Τράπεζα ή ο κάτοχος Κάρτας προχωρήσει σε κλείσιµo του λογαριασµού της Κάρτας, ο
λογαριασμός Miles+Bonus του θα εξακολουθεί να διέπεται από τους όρους του
συγκεκριμένου Προγράμματος . Σημειώνεται ότι σε τέτοια περίπτωση, θα δικαιούται την
πίστωση μιλιών που συγκέντρωσε κατά τον τελευταίο μήνα μέχρι και την ημερομηνία
κλεισίματος του λογαριασμού της Κάρτας.
15. Αντιλογισμοί συναλλαγών συνεπάγονται αντιλογισμό μιλιών τα οποία θα αφαιρούνται από
το λογαριασμό Miles+Bonus του πελάτη.
16. Η τιμολόγηση της Κάρτας είναι σύμφωνα με τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων της
Τράπεζας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
www.bankofcyprus.com.cy
17. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους σε οποιοδήποτε χρόνο
με δίμηνη ειδοποίηση των κατόχων Καρτών.
18. Η συμμετοχή στο Σχέδιο θα θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
Όρων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας.
19. Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

