


Εγχειρίδιο Εύκολης Αναζήτησης

Quick Reference Guide 



Τι είναι το Dynamic Currency Conversion (DCC);

DCC σημαίνει δυναμική μετατροπή συναλλάγματος. Αυτή η υπηρεσία βοηθά τους ξένους πελάτες
σας (κατόχους καρτών του εξωτερικού), να νοιώθουν σαν στο σπίτι τους όταν πληρώνουν στην Κύπρο. 
Το DCC δίδει στους πελάτες σας τη δυνατότητα να πληρώνουν το ποσό που οφείλουν απευθείας 
στο νόμισμα της κάρτας τους. 

Το POS τερματικό σας αναγνωρίζει το νόμισμα της κάρτας του πελάτη και αυτόματα προτείνει την 
πληρωμή μέσω της υπηρεσίας DCC. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το νόμισμα 
στο οποίο επιθυμούν να πληρώσουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Το ποσό σε Ευρώ, η ισοτιμία 
και το ποσό στο νόμισμα χρέωσης θα εμφανίζονται όλα στην απόδειξη.

Ξένα Νομίσματα που Υποστηρίζονται

Η υπηρεσία DCC υποστηρίζει κάρτες Visa® και MasterCard® που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό 
στα πιο κάτω νομίσματα:

• Δολάριο ΗΠΑ [USD]

• Αγγλική Στερλίνα [GBP]

• Ελβετικό Φράγκο [CHF]

• Ρώσικο Ρούβλι [RUB]

 
Προτερήματα για εσάς

 • Επιστροφή του 1% της κάθε DCC συναλλαγής (σε Ευρώ).

 • Η συναλλαγματική ισοτιμία ενημερώνεται αυτόματα καθημερινά. 

 • Εγγύηση στη συναλλαγματική ισοτιμία για τον κάτοχο της κάρτας.

 • Όλα τα κύρια νομίσματα υποστηρίζονται μέσω της υπηρεσίας DCC.

 • Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενέργεια - η ίδια διαδικασία πληρωμής.

 • Δυνατότητα να κερδίσετε εσείς και το προσωπικό σας, δώρα στη στιγμή.

Προτερήματα για τους ξένους σας πελάτες

 • Εγγύηση στη συναλλαγματική ισοτιμία - ενισχύει την εμπιστοσύνη προς το DCC.

 • Ο κάτοχος μπορεί να πληρώσει στο νόμισμα της κάρτας του.

 • Διαφάνεια - οι πελάτες σας βλέπουν την ίδια στιγμή στο τερματικό το τελικό ποσό      
   που θα πληρώσουν στο νόμισμα της κάρτας τους.

Οδηγίες και Κανονισμοί

 Σημαντικό: Το πιο κρίσιμο σημείο στην προσφορά της υπηρεσίας JCC είναι ότι ο πελάτης θα πρέπει να  
 έχει τη δυνατότητα επιλογής του νομίσματος πληρωμής και ότι ο πελάτης πρέπει από μόνος του να επιλέγει το 
 νόμισμα πληρωμής της συναλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία DCC δεν μπορεί να προεπιλέγεται αυτόματα 
 (συμπεριλαμβανομένου της χρήσης λεκτικού ή της διαδικασίας που να αναγκάζει τον κάτοχο να επιλέγει 
 την υπηρεσία αυτή).
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Επιλογή των σωστών ερωτήσεων

Το τερματικό, με ένδειξη στην οθόνη, αναγνωρίζει την εισαγωγή κάρτας που εκδόθηκε στο εξωτερικό. 
Σε αυτή την περίπτωση ρωτήστε ενεργά τον πελάτη αν επιθυμεί να πληρώσει μέσω DCC. 

Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε απλές ερωτήσεις όπου ο πελάτης να μπορεί 
να απαντήσει με ένα απλό ναι ή όχι.

Παράδειγμα:
 • Would you like to pay in British Pounds?

Εγγύηση στη συναλλαγματική ισοτιμία

Οι ξένοι σας πελάτες λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή συναλλαγματική ισοτιμία από εσάς. Εμείς θα 
επιστρέψουμε τη διαφορά αν κάποιος πελάτης σας πραγματοποιήσει και κάποια άλλη συναλλαγή με την ίδια 
κάρτα, την ίδια μέρα στην οποία εφαρμόστηκε καλύτερη συναλλαγματική ισοτιμία. 

Αυτό δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενέργεια εκ μέρους σας. Ο πελάτης σας θα πιστωθεί
τη διαφορά απευθείας στην κάρτα του από την JCC Payment Systems.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Ποιες κάρτες υποστηρίζουν την υπηρεσία DCC;
 • VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

Η πληρωμή μέσω DCC είναι πιο ελκυστική για τους ξένους πελάτες;

Ναι, καθώς οι ξένοι πελάτες:
 • Βλέπουν το ποσό της αγοράς στο νόμισμα τους, στην οθόνη του τερματικού

 • Εκμεταλλεύονται συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται καθημερινά

 • Μπορούν να βασιστούν στην εγγύηση συναλλαγματικής ισοτιμίας της JCC

Πώς υπολογίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία στο DCC;
Η συναλλαγματική ισοτιμία της υπηρεσίας DCC αποτελείται από:

 • Την ισοτιμία που λαμβάνεται καθημερινά από τοπικό τραπεζικό οργανισμό

 • Το τέλος που προέρχεται από τη μετατροπή συναλλάγματος (mark-up) 

Τι είναι το markup;
Το markup χρεώνεται για το κόστος που προκύπτει στη μετατροπή συναλλάγματος. 
Συμπεριλαμβάνεται στη συναλλαγματική ισοτιμία που ενημερώνεται καθημερινά.

Όταν η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας DCC, χρεώνεται από την JCC Payment 
Systems, όταν η πληρωμή γίνεται χωρίς DCC, χρεώνεται στη συνέχεια από την εκδότρια τράπεζα 
της κάρτας.
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What is Dynamic Currency Conversion (DCC)?

DCC stands for Dynamic Currency Conversion. This function enables you to help your international customers 
feel at home when paying in Cyprus. DCC enables your customers to pay the total amount due directly in the 
currency of their card. 

Your POS terminal identifies the card currency and automatically suggests payment with DCC. This means that 
customers can choose which currency to pay in by pressing a button. The Euro amount, conversion rate and 
billing currency amount are all shown on the receipt.

Foreign Currencies Supported

DCC currently supports foreign-issued MasterCard® and Visa® cards issued in the following currencies:
 
 • US Dollar [USD]

 • British Pound [GBP]

 • Swiss Franc [CHF]

 • Russian Ruble [RUB]

Advantages for you

 • 1% rebate on every DCC transaction (in Euro).
 • Exchange rate updated daily. 
 • Exchange rate guarantee for the cardholder.
 • All leading currencies available for DCC.
 • No additional effort - same payment processes.
 • Chance for you and your employees to instantly win prizes.

Advantages for your international customers

 • Exchange rate guarantee - builds confidence in DCC.
 • Cardholder can pay in the card’s billing currency.
 • Transparency - your customers immediately see on the POS terminal the amount they will actually pay in   
    their card’s billing currency.

Rules and Regulations

 Important: The most critical concept in offering DCC is that the customer must be offered the choice 
 of currency to pay and the customer must be able to actively choose the currency. This means that DCC 
 cannot be offered as a default (including the use of any language or prοcedure that may cause the customer 
 to choose DCC by default) nor as an “opt-out” option. 

Dynamic Currency Conversion - Quick Reference Guide 
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Asking the right questions

The POS terminal displays on the screen that an international card has been inserted. 
You now actively ask the customer if he or she would like to pay with DCC. 

To do so, you should use simple questions that the customer can answer with yes or no.

Example:
 • Would you like to pay in British Pounds?

The exchange rate guarantee

Your international customers obtain the best exchange rate from you. We will refund the difference if one 
of your customers makes a further payment with the same card on the same day that is converted using a 
better exchange rate.
 
This does not entail any extra effort on your part. Your customer can have the difference credited directly by 
JCC Payment Systems.

Answers to frequently asked questions

Which cards support DCC?
 • VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

Is DCC more attractive for international cardholders than paying without DCC?
Yes, since international cardholders:
 • See the purchase amount directly in their own currency on the POS display.
 • Benefit from exchange rates that are updated daily.
 • Can rely on the exchange rate guarantee from JCC Payment Systems.

How is the DCC exchange rate calculated?
The DCC exchange rate is comprised of:
 • The exchange rate received on a daily basis from a local banking institution.
 • Currency exchange fee for the currency conversion (mark-up).

What is the markup?
The markup is charged for the expense involved in currency conversion. It is included in the exchange rate 
that is updated on a daily basis. 

When paying with DCC, it is charged by JCC Payment Systems; when payment is made without DCC, it is 
charged subsequently by the card issuer.
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Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας

How To Instructions
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Dynamic Currency Conversion - Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας

Πραγματοποιώντας μια DCC συναλλαγή όταν το τερματικό αναγνωρίζει το νόμισμα της κάρτας:

 1. Πληκτρολογήστε το ποσό σε Ευρώ και εισάγετε την κάρτα στο τερματικό.
 2. Το τερματικό αναγνωρίζει το νόμισμα της κάρτας και το εμφανίζει στην οθόνη μαζί με το τοπικό νόμισμα (Ευρώ) 
  και την ισοτιμία που εφαρμόζεται.
 3. Ρωτήστε τον πελάτη αν επιθυμεί να πληρώσει στο νόμισμα της κάρτας του. Εάν η απάντηση είναι θετική,   
  επιλέξτε το νόμισμα της κάρτας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Εάν η απάντηση είναι αρνητική,   
  επιλέξτε το τοπικό νόμισμα (Ευρώ) και προχωρήστε χωρίς DCC. 

Πραγματοποιώντας μια DCC συναλλαγή όταν το τερματικό δεν αναγνωρίζει το νόμισμα της κάρτας:

 1. Πληκτρολογήστε το ποσό σε Ευρώ και εισάγετε την κάρτα στο τερματικό.
 2. Το τερματικό αναγνωρίζει ότι η κάρτα είναι διεθνής, όμως δεν αναγνωρίζει το νόμισμα της. Στην περίπτωση αυτή 
  ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το τοπικό (Local -Euro) νόμισμα ή το ξένο (Foreign) νόμισμα.
 3. Ενημερώστε τον πελάτη ότι εάν το νόμισμα της κάρτας του είναι ένα εκ των GBP/USD/CHF/RUB τότε η   
  συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω DCC. Εάν σας απαντήσει ότι το νόμισμα της κάρτας είναι ένα από  
  τα πιο πάνω τότε ρωτήστε τον αν επιθυμεί να πληρώσει στο νόμισμα αυτό. Εάν η απάντηση είναι θετική, επιλέξτε  
  το νόμισμα της κάρτας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Εάν ο πελάτης σας ενημερώσει ότι το νόμισμα  
  της κάρτας του δεν είναι κάποιο από τα πιο πάνω ή σας απαντήσει αρνητικά ως προς το DCC, τότε επιλέξτε το  
  τοπικό νόμισμα (Ευρώ) και προχωρήστε χωρίς DCC. 

Εκτύπωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών JCC

 1. Εάν χρησιμοποιείτε τερματικό με γραφικά, επελέξτε το εικονίδιο “DCC Rates”. 
  Διαφορετικά επιλέξτε την επιλογή “DCC Rates” από το αρχικό μενού.
 2. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα εκτυπωθούν.

Ακύρωση μιας DCC συναλλαγής

Μια DCC συναλλαγή μπορεί να ακυρωθεί εφόσον πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα και το πακέτο (batch) 
δεν αποστάληκε για επεξεργασία. 
 1. Πατήστε “VOID”.
 2. Πληκτρολογήστε το μυστικό αριθμό του τερματικού.
 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό απόδειξης (βρίσκεται μεταξύ “< >” της συναλλαγής που επιθυμείτε να ακυρώσετε).
 4. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη DCC συναλλαγή ή απλά εισάγετε 
  την κάρτα στο τερματικό.

Επιστροφή σε μια DCC συναλλαγή

 1. Πατήστε “RETURN”.
 2. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη DCC συναλλαγή ή απλά εισάγετε την   
  κάρτα στο τερματικό.
 3. Επελέξτε το νόμισμα στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την επιστροφή, Τοπικό (Local) σε Ευρώ ή Ξένο
  (Foreign) για ένα εκ των GBP/USD/CHF/RUB.
 4. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συγκεκριμένη DCC συναλλαγή, τη  
  συγκεκριμένη μέρα. 
 5. Πληκτρολογήστε ξανά την ισοτιμία για σκοπούς επιβεβαίωσης.
 6. Το τερματικό εμφανίζει στην οθόνη τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Πατήστε “ΟΚ”  για να προχωρήσετε ή “Χ”  
  για να ακυρώσετε την επιστροφή. 
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Ροή DCC συναλλαγής

 1. Πληκτρολογήστε το ποσό της συναλλαγής σε ΕΥΡΩ και πατήστε Enter. 
 2.  Εισάγετε την κάρτα στο τερματικό.
 3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α:                ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β:
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α
ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ 

ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β
ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΕΙ 
ΑΝ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ GBP, 

USD,CHF, RUB

Το τερματικό αναγνωρίζει το νόμισμα 
(GBP/USD/CHF/RUB) της κάρτας.
 α. Ρωτήστε τον κάτοχο αν επιθυμεί να χρεωθεί 
 η κάρτα του στο νόμισμα της. 
 β. Αν η απάντηση είναι θετική επιλέξτε το 
 νόμισμα της κάρτας για να προχωρήσει 
 η συναλλαγή DCC. 

 Ακολουθήστε τις οθόνες της ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α 
 πιο κάτω, για παράδειγμα κάρτας GBP.

Το τερματικό δεν αναγνωρίζει το νόμισμα 
της κάρτας.
 α. Ρωτήστε τον κάτοχο αν το νόμισμα της  
 κάρτας του είναι ένα από τα 
 (GBP/USD/CHF/RUB).
 β. Αν η απάντηση είναι θετική, ρωτήστε 
 τον αν επιθυμεί να χρεωθεί η κάρτα 
 του στο νόμισμα της και επιλέξτε το 
 ανάλογο νόμισμα.

 Ακολουθήστε τις οθόνες 
 της ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β πιο κάτω.

Amount:

Rate:

Trans. Amount:

100,00 EUR

0,565798

176,74GBP

LOCAL AMT: EURO XXX
EXC. RATE: X.XXXXXXX
TRANS AMT: XXXXXXX

PRESS ENTER FOR OK
OR ‘X’ TO CANCEL 

LOCAL AMT: EURO XXX
EXC. RATE: X.XXXXXXX
TRANS AMT: XXXXXXX

PRESS ENTER FOR OK
OR ‘X’ TO CANCEL 

ASK CUSTOMER
FOR HIS/HER
CURRENCY 

GBP

USD

CHF

RUB

ASK CUSTOMER FOR 
HIS/HER CURRENCY 
CHOICE

LOCAL (EUR)
FOREIGN
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Dynamic Currency Conversion - How to Instructions

Performing a DCC transaction when the POS recognises the card’s billing currency:

 1. Enter the amount in Euro and insert the card into the terminal.
 2. The POS terminal recognises the card’s billing currency and displays it on the screen along with the local   
 currency (Euro) and the exchange rate applied.
 3. Ask the customer whether he/she wishes to pay in his/her card’s billing currency. If the answer is positive,  
  select the card’s currency and follow the instructions on the screen. If the answer is negative, select the   
  local currency (Euro) and proceed without DCC. 

Performing a DCC transaction when the POS does not recognise the card’s billing currency:

 1. Enter the amount in Euro and insert the card into the terminal.
 2. The POS terminal recognises that the card is international but does not recognise it’s billing currency. 
  In this case the screen prompts the user to select the “local” currency (Euro) or “foreign” currency. 
 3. Inform the customer that if the card’s billing currency is one of GBP/USD/ CHF/RUB the transaction can be  
  performed with DCC. If he/she informs you that the card has as billing currency one of the above then ask 
  the customer whether he/she wishes to pay in his/her card’s billing currency. If the answer is positive, 
  select the card’s currency and follow the instructions on the screen. If the customer informs you that the   
  card’s billing currency is a non-supported currency or his/her response to DCC is negative, then select the   
 local currency (Euro) and proceed without DCC.

Print out the DCC current exchange rate

 1. If you are using a POS terminal with a graphical user interface click on the “DCC Rates” icon. 
   Alternatively select the “DCC Rates” option from the main menu.
 2. The exchange rates will be printed.

Void a DCC transaction

A DCC transaction can only be voided if it was performed during the same day and the batch was not sent 
for processing.
 1. Press “VOID”.
 2. Enter your secret POS Password when prompted.
 3. Enter the receipt number (found between “<  >“) of the DCC transaction you wish to void.
 4. Enter the details of the card used during the DCC transaction or simply insert/swipe the card.

Return a DCC transaction

 1. Press “RETURN”.
 2. Enter the details of the card used during the particular DCC transaction or simply insert/swipe the card.
 3. Enter the amount you wish to return in Euro.
 4. Select the currency in which you wish to perform the return. Local for Euro or Foreign 
   for any of GBP/USD/CHF/RUB.
 5. Enter the exchange rate used on the particular DCC transaction, on that particular day.
 6. Re-Enter the exchange rate for validation purposes.
 7. The screen displays the return transaction details. Press “OK” to proceed with the return or “X” to cancel   
   the return.
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DCC Transaction Flow
 1. Enter the transaction’s amount in EURO and press Enter.
 2. Insert the card in the POS terminal.
 3. CASE A:      CASE B:
  

CASE A
THE TERMINAL RECOGNISES THE 

CARD’S FOREIGN CURRENCY

CASE B
THE TERMINAL DOES NOT RECOGNISE THE CARD’S 

FOREIGN CURRENCY AND THE CARDHOLDER MUST BE 
ASKED WHETHER THE CARD’S BILLING CURRENCY IS 

ONE OF GBP, USD, CHF RUB

The POS terminal recognises the card’s 
billing currency (GBP/USD/ CHF/RUB).
a. Ask the cardholder whether he/she 
whishes his/her card to be charged in its 
billing currency.
b. If the answer is positive select the 
card’s billing currency to proceed with a 
DCC transaction.

Follow the POS screens of CASE A below, 
for an example with a GBP card. 

The POS terminal does not recognise 
the card’s billing currency. 
a. Ask the cardholder whether his/her 
card’s billing currency is one of (GBP/
USD/ CHF/RUB).
b. If the answer is positive ask him/her 
whether he/she wishes his/her card to be 
charged in its billing currency and select 
the appropriate currency. 

Follow the POS screens of CASE B below.

Amount:

Rate:

Trans. Amount:

100,00 EUR

0,565798

176,74GBP

LOCAL AMT: EURO XXX
EXC. RATE: X.XXXXXXX
TRANS AMT: XXXXXXX

PRESS ENTER FOR OK
OR ‘X’ TO CANCEL 

LOCAL AMT: EURO XXX
EXC. RATE: X.XXXXXXX
TRANS AMT: XXXXXXX

PRESS ENTER FOR OK
OR ‘X’ TO CANCEL 

ASK CUSTOMER
FOR HIS/HER
CURRENCY 

GBP

USD

CHF

RUB

ASK CUSTOMER FOR 
HIS/HER CURRENCY 
CHOICE

LOCAL (EUR)
FOREIGN



Διαγωνισμός  DCC

DCC Competition



** CONGRATULATIONS **
YOU HAVE WON 20 EURO

VALID FOR MERCHANT
EMPLOYEES ONLY

YOUR WINNING CODE IS

PLEASE ANSWER THE FOLLOWING QUESTION:
WHICH JCC SERVICE DYNAMICALLY CONVERTS 
CURRENCIES?
[DCC] OR [INSTALMENTS]

SEND AN SMS TO JCC AT +357 97773336
WITH YOUR ANSWER, WINNING CODE, FIRST NAME, 
LAST NAME, LOCAL BANK’S NAME, IBAN NUMBER 
WHERE YOU WISH THE PRIZE BE DEPOSITED, ALL 
SEPARATED BY COMMAS

EXAMPLE:

CY92002000110000000112345600

FOR QUESTIONS CALL JCC AT +357 22868000.
CONTINUE USING JCC’S DCC SERVICE TO WIN
MORE PRIZES

** CONGRATULATIONS **

999999999

DCC, 999999999, MARIA PETROU, ABC BANK,DCC, 999999999, MARIA PETROU, ABC BANK,

Dynamic Currency Conversion - Διαγωνισμός/Competition

Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ DCC ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ! ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ... ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ!
Η JCC Payment Systems χαρίζει χρηματικά βραβεία στη στιγμή, στα μέλη του προσωπικού των επιχειρήσεων 
που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας Dynamic Currency Conversion (DCC).

Μετά την ολοκλήρωση μίας DCC συναλλαγής, το μέλος του προσωπικού που πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη 
συναλλαγή έχει την ευκαιρία να κερδίσει στη στιγμή κάποιο βραβείο καθώς τώρα για κάθε ένα προκαθορισμένο 
αριθμό DCC συναλλαγών σε Παγκύπρια βάση, θα υπάρχει και μία τυχερή συναλλαγή.

Στην περίπτωση τυχερής συναλλαγής, το τερματικό θα εκτυπώνει κανονικά τις αποδείξεις και αμέσως μετά 
θα κουδουνίζει και θα εκτυπώνει στο χαρτί τις λεπτομέρειες του βραβείου.

Για να παραλάβει το βραβείο του το συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού θα πρέπει να στείλει ένα sms στην JCC 
στο τηλέφωνο 97773336 με την απάντηση στη σχετική ερώτηση, τον κωδικό αναφοράς βραβείου, το όνομα 
και επίθετο του, την τοπική τράπεζα και τον ΙΒΑΝ αριθμό του στον οποίο θα κατατεθεί το βραβείο. Όλα τα στοιχεία 
θα πρέπει να  ξεχωρίζουν με κόμμα.

Παράδειγμα:
DCC, 99999999, MARIA, PETROU, ABC BANK , CY92002000100000000112345600

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία DCC και το διαγωνισμό αυτό, παρακαλώ επικοινωνήστε 
με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της JCC στο τηλέφωνο 22868000. 

Όροι και Περιορισμοί 
 1. Η προσφορά αυτή ισχύει για όλους τους έμπορους στην Κύπρο που προσφέρουν στους πελάτες τους την υπηρεσία DCC. 
 2. Η συχνότητα απονομής βραβείων τυχόν να αυξηθεί ή να μειωθεί χωρίς προειδοποίηση.
 3. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των βραβείων που μπορεί να κερδίσει κάποιο μέλος του προσωπικού της επιχείρησης. 
  Η πιθανότητα απονομής βραβείου όμως αυξάνεται με τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων DCC συναλλαγών.
 4. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τους κανονισμούς, τον τελικό λόγο για το αν θα πραγματοποιηθεί μια DCC συναλλαγή τον έχει πάντα 
  ο πελάτης, που θα πρέπει να ενημερωθεί και να δώσει τη συγκατάθεσή του.

*******

JCC’S DCC SERVICE GIVES OUT FREE CASH! DON’T MISS OUT… START WINNING!
JCC Payment Systems offers the opportunity to the staff members conducting transactions through 
the Dynamic Currency Conversion (DCC) service to win cash prizes instantly.

After the completion of a DCC transaction, the staff member who has conducted the specific transaction 
is given the opportunity to instantly win a valuable prize, since for every predefined number of DCC transactions 
conducted on a national level there will be a winning transaction.

In the event of a winning transaction, after the normal printing of the slips, the POS terminal will buzz 
and print an additional slip revealing the details of the prize. 

To receive the prize, the staff member has to send an sms to JCC at telephone number 97773336 with his/her 
answer to the related question, winning code, first name, last name, local bank’s name and IBAN number where 
the prize will be deposited, all separated by commas.

Example:
DCC, 99999999, MARIA, PETROU, ABC BANK , CY92002000100000000112345600

For additional information on the DCC service and this competition please contact JCC’s Customer Services 
department at 22868000.

Terms and Conditions
 1. This competition is open to all Cyprus merchants offering the DCC service to their customers.
 2. The frequency of winning transactions may increase or decrease without notice.
 3. There is no limit on the number of prizes a staff member can win, however, the chance to win increases with 
  the number of DCC transactions conducted.
 4. Be kindly reminded that the correct procedure for conducting DCC transactions entails the Cardholder’s consent 
  for carrying out the transaction in the card’s foreign currency.
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