
 

Όροι, Κανονισμοί και Οδηγίες για Προπληρωμένη Απόδειξη της OPAP SPORTS LTD 

 

Έκδοση Προπληρωμένης Απόδειξης για Στοίχημα 

Ο πελάτης μπορεί να προμηθευτεί Προπληρωμένη Απόδειξη (Prepaid Voucher) από τους 

Εξουσιοδοτημένους Αντιπρόσωπους της OPAP SPORTS LTD για το ποσό το οποίο επιθυμεί.  

Κατά τη διαδικασία προπληρωμής εκδίδεται απόδειξη από το τερματικό του Εξουσιοδοτημένου 

Αντιπροσώπου, η οποία μεταξύ άλλων στοιχείων αναγράφει το ποσό προπληρωμής, την ημερομηνία 

και ώρα προπληρωμής, τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο στο υποστατικό του οποίου έχει γίνει η 

προπληρωμή και περιέχει μοναδικό κώδικα (Barcode ή QR code) για αναγνώριση. 

Το μέγιστο ποσό προπληρωμής ανέρχεται σε €200 ανά Προπληρωμένη Απόδειξη και πληρώνεται σε 

μετρητά ΜΟΝΟ. 

Η πληρωμή της προπληρωμένης απόδειξης γίνεται πάντοτε κατά την έκδοση της, 

 

Διαδικασία Στοιχηματισμού με Προπληρωμένη Απόδειξη 

Ο πελάτης εισάγει τον κωδικό που αναγράφεται στην Προπληρωμένη Απόδειξη είτε 

πληκτρολογώντας ή σαρώνοντας από την κάμερα που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Τερματικό 

Αυτοεξυπηρέτησης.   Ακολούθως ετοιμάζει το στοίχημά του στο τερματικό αυτοεξυπηρέτησης και το 

υποβάλλει για επεξεργασία. Αν το στοίχημα έχει γίνει αποδεκτό, σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

OPAP SPORTS LTD, τότε το στοίχημα είναι έγκυρο και έχει καταχωρηθεί στο τερματικό του 

Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου ως πληρωμένο. Η απόδειξη στοιχήματος έχει εκτυπωθεί από τον 

εκτυπωτή δίπλα από τον τερματικό αυτοεξυπηρέτησης. Ο πελάτης ενημερώνεται για το νέο 

υπόλοιπο της Προπληρωμένης Απόδειξης. 

Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα στοιχηματισμού 

με την Προπληρωμένη Απόδειξή του πριν αποχωρήσει από το τερματικό αυτοεξυπηρέτησης.    

Σε περίπτωση που η απόδειξη στοιχήματος δεν εκτυπωθεί από τον εκτυπωτή του τερματικού 

αυτοεξυπηρέτησης τότε ο πελάτης θα πρέπει να προσκομίσει στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο 

την Προπληρωμένη Απόδειξη που έχει στην κατοχή του, για την εκτύπωση και παραλαβή των δελτίων 

του, τα οποία έχει υποβάλει και έχουν γίνει αποδεκτά μέσω των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης.  

Κάθε δελτίο στοιχήματος μπορεί να εκτυπωθεί μόνο μια φόρα με τον μοναδικό κώδικά (Barcode ή 

QR code) για αναγνώριση και εξαργυρώνεται μόνο με την προσκόμισή του στον Εξουσιοδοτημένο 

Αντιπρόσωπο, όπως ισχύει και σήμερα. 

Σε καμία περίπτωση δεν πιστώνονται χρήματα από κερδισμένα δελτία στην Προπληρωμένη Απόδειξη 

(η απόδειξη δεν θα λειτουργεί σαν λογαριασμός του πελάτη). 

 

Εξαργύρωση Προπληρωμένης Απόδειξης 

Η Προπληρωμένη Απόδειξη ισχύει για σκοπούς στοιχήματος μόνο στο Πρακτορείο του 

Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου όπου έχει εκδοθεί και εντός της ημέρας κατά την οποία έχει γίνει 

η προπληρωμή.  



Η επιστροφή οποιουδήποτε προπληρωμένου ποσού το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 

στοιχηματισμό (υπόλοιπο στην Προπληρωμένη Απόδειξη) μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 6 ετών 

από την ώρα έκδοσης της Προπληρωμένης Απόδειξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για εξαργύρωση 

είναι η προσκόμιση της Προπληρωμένης Απόδειξης που περιέχει τον μοναδικό κώδικά (Barcode ή QR 

code). 

Ο ιδιοκτήτης της Προπληρωμένης Απόδειξης μπορεί να την εξαργυρώσει ως ανωτέρω και να λάβει 

το υπόλοιπο ποσό που είναι διαθέσιμο μόνο από τον ίδιο Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο από τον 

οποίο έχει εκδοθεί.  

Νοείται ότι σε περίπτωση που η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου διακοπεί ή λήξει, η 

εξαργύρωση Προπληρωμένης Απόδειξης θα διευθετείται από την Εταιρεία. 

 

Σε περίπτωση απώλειας, ολικής ή μερικής καταστροφής του αποδεικτικού της Προπληρωμένης 

Απόδειξης, αποκλείεται η αξίωση καταβολής χρημάτων και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από 

την OPAP SPORTS LTD. 

 

 

OPAP SPORTS LTD 

Οι Κανονισμοί αυτοί ισχύουν από την 01/01/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες και τους Γενικούς Κανονισμούς στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

www.opapsports.com/betting-rules  

 

http://www.opapsports.com/betting-rules

