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Η 
υποχρέωση χιλιάδων επιχειρή-
σεων του τόπου μας να εναρ-
μονιστούν με το νέο διάταγμα 
για υποχρεωτική αποδοχή 

καρτών από τη 18η Σεπτεμβρίου 2021 
και η ανάγκη τους για ασφαλείς και γρή-
γορες συναλλαγές χωρίς καθυστερήσεις 
στις καταθέσεις των χρημάτων στους 
τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθι-
στούν την JCC ως την πλέον εγγυημένη 
και αξιόπιστη επιλογή. Οι προσφερό-
μενες από την JCC λύσεις για επιχει-
ρήσεις κάθε βεληνεκούς, διευκολύνουν 
την απρόσκοπτη λειτουργία τους σ’ ό,τι 
αφορά τις συναλλαγές μέσω καρτών.

Οι επιχειρήσεις
Πάνω από 80 τομείς επιχειρήσεων 

του λιανικού εμπορίου, εστίασης, ανα-

ψυχής, φιλοξενίας και υπηρεσιών πα-
ντός είδους, καθίστανται υπόχρεες να 
συμβαδίσουν με τα νέα δεδομένα, με την 
JCC να αποτελεί την πλέον εγγυημένη 
επιλογή, χάρη στην πολύχρονη εμπειρία 
της και στην πολυμελή ομάδα υποστή-
ριξης που διαθέτει. Κι αυτό καθώς προ-
σφέρει μία μεγάλη σειρά πλεονεκτημά-
των, όπως είναι η τεχνογνωσία της στον 
χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η 
αξιοπιστία, η αμεσότητα και οι εξειδι-
κευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες ανάγκες κάθε επιχείρη-
σης.

Ανάμεσα σε αυτούς που καλούνται 
υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν συστή-
ματα ηλεκτρονικών συναλλαγών περι-
λαμβάνονται κομμωτήρια, κουρεία και 
κέντρα αισθητικής. Επίσης, το διάταγμα 

αφορά τομείς που ασχολούνται γενι-
κότερα με τις επισκευές μηχανημάτων 
και εξοπλισμού, ενώ δεν εξαιρούνται 
δεκάδες κλάδοι ειδικευμένων καταστη-
μάτων. Στην πλειοψηφία τους οι επιχει-
ρήσεις που αναγράφονται στο διάταγμα, 
ασχολούνται με τον τομέα του λιανικού 
εμπορίου. Το παζλ των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται, συμπληρώνουν 
ξενοδοχεία και καταλύματα, διαφόρων 
ειδών ιατρικές δραστηριότητες, εται-
ρείες ενοικιάσεων και διάφοροι κλάδοι 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
εκπαίδευσης. 

Η υποχρέωση
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν 
στους πελάτες τους λύσεις για πληρωμή 

με κάρτα. Με τη μακρόχρονη τεχνογνω-
σία της η JCC τους προσφέρει αξιόπι-
στες λύσεις τερματικών όπως, φορητό 
ή σταθερό POS τερματικό, οικονομικό 
και ευέλικτο mPOS τερματικό, καθώς 
και λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 
μέσα από τις δημοφιλείς πλατφόρμες 
πληρωμών JCCsmart και JCCgateway. 
Στις επιχειρήσεις χωρίς διαδικτυακή 
παρουσία προσφέρεται η δυνατότητα 
άμεσης δημιουργίας εταιρικού προφίλ 
στο JCCsmart, το οποίο υποστηρίζει 
μεταξύ άλλων την αποστολή αιτήματος 
πληρωμής (payment-by-link) με email ή 
sms στους πελάτες για εξ αποστάσεως 
πληρωμές, μέσα από το γνώριμο περι-
βάλλον του JCCsmart. Και όλα αυτά 
υπό το άγρυπνο βλέμμα της πολυμελούς 
ομάδας υποστήριξης της JCC για απρό-
σκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Η συμμόρφωση
Η JCC ως αρωγός στις υφιστάμενες 

επιχειρήσεις παρέχει άμεση εγγραφή και  
ενεργοποίηση, ώστε να εναρμονιστούν 
εμπρόθεσμα με το διάταγμα, σύμφωνα 
με το οποίο υποχρεούνται να συμμορ-
φωθούν εντός τριών μηνών από τις 18 
Ιουνίου 2021 όταν και δημοσιεύθηκε. Οι 
δε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή 
θα συσταθούν μετά τις 18 Ιουνίου 2021, 
οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσά-
ρων μηνών από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης του διατάγματος. Σημειώνεται ότι 
επιχειρήσεις που θα προβούν σε έναρξη 
δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή 
μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 
τριών μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν 
εντός ενός μηνός από την έναρξη ή τη 
μεταβολή των δραστηριοτήτων τους.

Όσες επιχειρήσεις πάντως δεν τη-
ρούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με 
την αποδοχή κάρτας ως μέσου πληρω-
μής, θα είναι αντιμέτωπες με χρηματι-
κές κυρώσεις.

Με δωρεάν ενοίκιο
Σημαντικό όφελος έχουν να αποκο-

μίσουν όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν 
να εγκαταστήσουν άμεσα τις προσφε-
ρόμενες, από την JCC, λύσεις, καθώς 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα στις 
νέες εγγραφές θα προσφέρεται δωρεάν 
ενοίκιο τερματικών για έξι μήνες. 

Η ενημέρωση 
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι 

πως οι πελάτες κάθε επιχείρησης θα είναι 
σε θέση να γνωρίζουν πως αποδέχεται 
πληρωμές και με κάρτες, χάρη στη σή-
μανση που δύναται να τοποθετηθεί στον 
χώρο. Πιο συγκεκριμένα, η JCC κατά την 
παράδοση του τερματικού αποδοχής καρ-
τών, προμηθεύει με αυτοκόλλητα των ση-
μάτων των διεθνών συστημάτων καρτών, 

τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στην 
είσοδο και δίπλα στο ταμείο.

Οι κάρτες
Στα σημαντικότερα της συνεργασίας με 

την JCC, συγκαταλέγεται η αποδοχή ενός 
πολύ μεγάλου αριθμού καρτών διεθνούς 
εμβέλειας που καθιστούν κάθε επιχείρηση 
εξαιρετικά ευέλικτη σε κάθε είδους συναλ-
λαγή. Συνεπώς όλες οι εταιρείες που συ-
νεργάζονται με την JCC δέχονται συναλ-
λαγές με όλες τις πιστωτικές, χρεωστικές 
και προ-πληρωμένες κάρτες που φέρουν 
τα λογότυπα των διεθνών συστημάτων 
καρτών VISA, Mastercard, American 
Express, Diners Club International, China 
Union Pay και JCB.

Διαδικασία εγγραφής
Η διαδικασία για να καταστεί μια 

επιχείρηση συνεργάτης της JCC και να 
αποκτήσει λογαριασμό εμπόρου είναι 
εξαιρετικά απλή και γρήγορη. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και για άμεση 
εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα της JCC, 
www.jcc.com.cy και να ακολουθήσουν 
τη διαδικασία εγγραφής ή να επικοινω-
νήσουν τηλεφωνικώς με το 22868000 
για να εξυπηρετηθούν άμεσα από λει-
τουργό της JCC.
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ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ JCC

Η JCC μένει μακριά από κρυφές χρεώ-
σεις και μικρά γράμματα. Καθημερινά 
πιστώνει τον τρεχούμενο λογαριασμό 
των επιχειρήσεων με τα ποσά των 
συναλλαγών που πραγματοποιούν με 
κάρτες. Επιτρέπει επίσης, στους εμπό-
ρους της να χρησιμοποιούν υφιστάμε-
νους τρεχούμενους λογαριασμούς που 
διατηρούν σε τοπικές τράπεζες για τις 
πιστώσεις των χρημάτων που προκύ-
πτουν από συναλλαγές που πραγματο-
ποιούν με κάρτες.


