
 

Καιεζπέξα ζαο , 

Καηόπηλ θαη ηεο ηειεθωληθήο καο επηθνηλωλίαο ζαο απνζηέινπκε θάπνηεο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ηνπ Free Pos. 

Bάζεη ηεο KYA ππ΄αξηζκ. 45231 /20-4-2017 (ΦΕΚ 1445/27-04-2017), επηρεηξήζεηο 

κε ζπγθεθξηκέλνπο ΚΑΔ, νθείινπλ εληόο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο λα απνδέρνληαη 

κέζα πιεξωκήο κε θάξηα (βι. άξζξν 1./παξ 1 : “ Οη δηθαηνύρνη πιεξωκήο ηεο πεξ. γ’ 

ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4446/2016 (Α’ 240), νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηνπο παξαθάηω 

θύξηνπο Κωδηθνύο Αξηζκνύο Δξαζηεξηόηεηαο (εθεμήο Υπόρξενη), ππνρξενύληαη λα 

απνδέρνληαη κέζα πιεξωκήο κε θάξηα θαηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ πξάμεωλ 

πιεξωκήο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ θαηαλαιωηέο ηεο πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 

4446/2016, (Α’ 240).” 

Επηπιένλ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 62./παξ.ηε ηνπ Ν 4446/2016 ζηνλ νξηζκό ηνπ 

“κέζνπ πιεξωκήο κε θάξηα” εκπίπηεη μεθάζαξα θαη ε ππεξεζία Free POS. 

Σύκθωλα κε ηα αλωηέξω, ε ππεξεζία Free POS ζαο θαιύπηεη ωο πξνο ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ λόκνπ. 

H ππεξεζία αξρηθά λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή όιν 

ην 24ωξν ρωξίο δέζκεπζε ζπκβνιαίνπ θαη ε ρξέωζε θαξηώλ κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ 

απν ηνπο παξαθάηω ηξόπνπο: 

Τειεθωληθά : Καιώληαο ζην 14515 ,νιν ην 24ωξν όπνπ εθδίδεηαη θωδηθόο Viva e-

money κε ρξέωζε ηεο θάξηαο ζαο. 

Online - www.freepos.gr : Mπνξείηε αλά πάζα ζηηγκή λα εθδόζεηε θωδηθό Viva e-

money κε ρξέωζε θάξηαο online, ρωξίο ηεξκαηηθό κε ηε δπλαηόηεηα εθηύπωζεο ηεο 

ζειίδαο κε ηνλ θωδηθό ηεο επηβεβαίωζεο. 

FREE POS mobile App : Όιε ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ππεξεζίαο Free POS ζε 

εθαξκνγή γηα θηλεηά iOS θαη Android. 

Μέζω ηεο ππεξεζίαο FREE POS κπνξείηε λα ρξεώλεηε όινπο ηνπο ηύπνπο θαξηώλ 

ζαο Visa, MasterCard™, American Express®, Diners, Discover (πηζηωηηθέο/ 

ρξεωζηηθέο/ πξνπιεξωκέλεο) πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηξάπεδεο θαη ηδξύκαηα 

ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο ηεο Ειιάδαο.(Oη κόλεο θάξηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη ζην Free 

POS είλαη Ειιεληθέο ). Εμαίξεζε απνηεινύλ νη ηειεθωληθέο ρξεώζεηο, νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν απν Mastercard θαη Visa.Δελ κπνξεί λα γίλεη 

ρξήζε ηεο ππεξεζίαο από ην εμωηεξηθό λα ζεκεηώζνπκε ,αλεμαξηήηωο θάξηαο αθόκα 

θαη αλ εηλαη ειιεληθή ε θάξηα . 

Ο θωδηθνο e money κπνξεί λα θαηαρωξεζεί ζην ινγαξηαζκό ζαο ζην πεδίν Φόξηηζε/ 

Viva e-money όπνπ ζα εκθαληζηεί ην πνζό πνπ ζα πηζηωζεί ζην wallet κείνλ ηελ 

ρξέωζε ππεξεζίαο ε νπνία είλαη 1,9 %. 

Aπνδεηθηηθό γηα ηελ ζπλαιιαγή ιακβάλεηε κέζω ηνπ feed ηνπ wallet ινγαξηαζκνύ 

ζαο ,κόιηο θαηαρωξήζεηε ηνλ θωδηθό. Αληίζηνηρα από εθεί κπνξεί λα ιάβεηε θαη ην 

http://www.freepos.gr/


απνδεηθηηθό ηεο ρξέωζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Σρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ζαο αλαθέξακε θαη ηειεθωληθά ,ηζρύνπλ ηα 

παξαθάηω. 

Τν πνζό πνπ κπνξεί λα ρξεωζεί θάζε θνξά είλαη max κέρξη 400 € . 

Με ηελ ίδηα θάξηα κπνξείηε λα θάλεηε εκεξεζίωο έωο θαη ηξεηο (3) ζπλαιιαγέο, ελώ 

κπνξείηε λα πξαγκαηνπνίεζεηε έωο θαη πέληε (5) ζπλαιιαγέο αλά θηλεηό ηειέθωλν 

απνδέθηε. 

Η κέγηζηε εκεξήζηα αζξνηζηηθή αμία θωδηθώλ εμαξγύξωζεο ζε επαγγεικαηηθό 

Wallet είλαη €1000, ελώ ζε πξνζωπηθό Wallet είλαη €500. 

Γηα δηάζηεκα 6 κελώλ, ε κέγηζηε αζξνηζηηθή αμία θωδηθώλ εμαξγύξωζεο ζε 

επαγγεικαηηθό & πξνζωπηθό Wallet είλαη ζηα €5.000. 

(https://www.freepos.gr/web/freepos/how-it-works) 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ζηελ θίλεζε ηεο θάξηαο ε πεξηγξαθή γηα απηή ηε 

ζπλαιιαγή είλαη : Ε-money code 

Δελ είλαη πξναπαηηνύκελν λα έρεηε Viva Wallet ηε ζηηγκή πνπ εθδίδεηε έλαλ Viva e-

money θωδηθό κε ρξέωζε θάξηαο. Θα πξέπεη λα έρεηε όκωο ηαπηνπνηεκέλν Viva 

Wallet ινγαξηαζκό ώζηε λα κπνξέζεηε λα ηνλ εμαξγπξώζεηε . 

Τέινο λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε ρξήζε ηνπ πνξηνθνιηνύ Viva Wallet όζν θαη ηεο 

θάξηαο Viva Wallet ζαο ωο κέζωλ πιεξωκήο ζπληεινύλ ζην «ρηίζηκν» ηνπ 

αθνξνινγήηνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο δηάηαμεο γηα όια ηα 

ειεθηξνληθά κέζα πιεξωκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ Viva Wallet, ζα 

θαζνξηζηνύλ κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Δεκνζίωλ Εζόδωλ, ε 

νπνία αθόκε εθθξεκεί. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία κέζω e-

mail ζην support@vivawallet.com 

Με εθηίκεζε, 
  

 

Viva Wallet Support Dpt 

CUSTOMER SERVICE 
 

18-20 Amarousiou Chalandriou Ave., Maroussi 151 25  

T: (+30) 211 760 4000 // F: (+30) 211 770 7000 
info@vivawallet.com // www.vivawallet.com 

 

Viva Group of Companies 
Viva Payments SA (a licensed e-money Institution for operations in the 
EEA-31 Region) • Viva Services SA • Viva Holdings SA 
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