
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «VISA - FIFA WORLD CUP RUSSIA  
2018»  
 
H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (εφεξής Τράπεζα), ως μέλος της Visa Europe, 
στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου (FIFA World Cup) που διοργανώνει η 
Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) για το έτος 2018 στη Ρωσία, διεξάγει 
διαγωνισμό (εφεξής Διαγωνισμός) για τους κατόχους των πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών Visa που εκδίδονται από αυτήν (εφεξής Κάτοχοι), 
εξαιρουμένων των εταιρικών καρτών, με τους όρους και το έπαθλο που 
περιλαμβάνονται στους Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού που ακολουθούν. H 
Visa είναι ο μοναδικός χορηγός της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας και 
πάροχος όλων των επάθλων που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 
2018.  
 
1. Αντικείμενο – Διάρκεια του Διαγωνισμού  
 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια κλήρωσης, ενός 
τυχερού Κατόχου που θα κερδίσει το ακόλουθο έπαθλο:  
Ένα (1) πακέτο φιλοξενίας δύο (2) ατόμων για τo Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 
έτους 2018 που πρόκειται να διεξαχθεί στη Ρωσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
λεπτομερώς στον όρο 4.1 του παρόντος.  
Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από 1.03.2018 έως 30.04.2018 (εφεξής 
Διάρκεια του Διαγωνισμού).  
 
2. Συμμετοχή  
 
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση που πραγματοποιείται, στο πλαίσιο 
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, έχουν αυτοδίκαια 
υφιστάμενοι και νέοι Κάτοχοι, οι οποίοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα 
πραγματοποιήσουν, με χρήση της κάρτας τους Visa, συναλλαγή σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συναλλαγή αυτή έχει αποσταλεί από την επιχείρηση και 
καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας το αργότερο έως την 
02/05/2018. Εφόσον η συναλλαγή αυτή πραγματοποιηθεί από Κάτοχο 
πρόσθετης κάρτας, δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνο ο Κάτοχος της κύριας 
κάρτας. Συναλλαγή σε άτοκες δόσεις θεωρείται μία συναλλαγή.  
2.2. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται κατά την προηγούμενη παρ. 2.1 
αντιστοιχεί σε μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Κάθε συναλλαγή, που 
πραγματοποιείται με χρήση κάρτας Visa μέσω της εφαρμογής Tap’n Pay του 
Ψηφιακού Πορτοφολιού της Τραπέζης “my Alpha Wallet”, αντιστοιχεί σε 10 
συμμετοχές στο διαγωνισμό. Κάθε Κάτοχος μπορεί να συμμετέχει στην ως άνω 
κλήρωση με περισσότερες από μία συμμετοχές, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί 
κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1. 
ανωτέρω.  



2.3. Αντιλογισμοί συναλλαγών, αποπληρωμή της κάρτας, αναλήψεις μετρητών 
από μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (ΑΤΜ) και από ταμεία καταστημάτων 
τραπεζών, μεταφορές υπολοίπου από κάρτες εκδόσεως άλλων τραπεζών, 
ετήσιες συνδρομές, καθώς και δόσεις που χρεώνονται στο λογαριασμό της 
κάρτας του Κατόχου, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά αφορούν σε 
συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη αυτού, δε θεωρούνται 
συναλλαγές που επιτρέπουν συμμετοχή στην κλήρωση .  
2.4. Απαραίτητες, επίσης, προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κλήρωση που 
θα πραγματοποιηθεί είναι:  
α) Κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της κλήρωσης, η κάρτα να είναι 
σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει γίνει αίτηση διακοπής της.  
β) Η κανονική αποπληρωμή της κάρτας (εμπρόθεσμη πληρωμή τουλάχιστον της 
ελάχιστης μηνιαίας καταβολής), καθώς και η μη ύπαρξη, κατά την ημερομηνία 
παραγωγής του αρχείου της κλήρωσης, καθυστερημένων οφειλών για χρονικό 
διάστημα άνω των 29 ημερών. Η ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της 
κλήρωσης του Διαγωνισμού προηγείται της ημερομηνίας κληρώσεως κατά μία (1) 
ημέρα και τα αποτελέσματα της κλήρωσης αναρτώνται στην ειδική για το 
διαγωνισμό ιστοσελίδα της Τράπεζας www.alpha.gr/visapromotion.  
γ) Ο νικητής που θα αναδειχθεί από τον Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι άνω των 
δεκαοχτώ (18) ετών. Συγκεκριμένα, ο νικητής Κάτοχος του επάθλου του πακέτου 
φιλοξενίας θα πρέπει κατά την ημερομηνία αναχώρησης να έχει συμπληρώσει το 
18ο έτος ηλικίας, ενώ το πρόσωπο που θα επιλέξει ως συνοδό θα πρέπει να 
είναι άνω των δεκαέξι (16) ετών. Η ηλικία αμφότερων του νικητή και του συνοδού 
του θα αποδεικνύεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ 
διαβατηρίου.  
2.5. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας Τράπεζας, 
της Visa Europe Incorporation και των συνδεδεμένων τους εταιριών και της 
Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.  
2.6. Οι Κάτοχοι που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση για 
οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να το δηλώσουν τηλεφωνικώς στο 210 326 0000.  
  
3. Κλήρωση – Ανάδειξη νικητών  
 
3.1. Η κλήρωση, για την ανάδειξη του νικητή  του Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί στις 
03.05.2018, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Διευθύνσεως Καρτών της Αlpha 
Bank, Αιόλου αριθμ. 80, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα, παρουσία της Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Βαρβάρας Α. Σγούρα και αντιπροσώπων της Τράπεζας.  
3.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, στον οποίο θα απονεμηθεί 
το υπό τον όρο 4.1. έπαθλο. Από την ίδια κλήρωση θα αναδειχθούν επίσης επτά 
(7) αναπληρωματικοί νικητές, στην περίπτωση που ο αρχικώς αναδειχθείς 
νικητής δεν προσέλθει για την παραλαβή του επάθλου του ή αρνηθεί την 
παραλαβή του ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη ή ότι δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση ή σε περίπτωση 
αδυναμίας εξεύρεσής του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
της κλήρωσης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τη θέση του ως άνω δικαιούχου θα 
καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά κλήρωσής του.  



3.3. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς στο αριθμό, τον οποίο έχει δηλώσει 
κατά την έκδοση της κάρτας του και θα πρέπει να δηλώσει εάν αποδέχεται  το 
έπαθλο, το αργότερο έως την 07.05.2018. Το όνομα του τυχερού  της κλήρωσης 
θα αναρτηθεί στην ειδική για το διαγωνισμό ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.alpha.gr/visapromotion.  
 
 
4. Το Έπαθλο του Διαγωνισμού  
 
4.1. Το έπαθλο του πακέτου φιλοξενίας του Διαγωνισμού περιλαμβάνει: 
α) Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης (economy class) μετ΄ επιστροφής για 
Αθήνα - Μόσχα στις 12/7/2018 και από Μόσχα - Αθήνα στις 16/7/2018, 
β) Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο πολυτελέστατου ξενοδοχείου 
με πρωινό και κάποια μικρά γεύματα,  
γ)  Δύο (2) εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, 
δ) Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες,  
ε) Υποδοχή στο αεροδρόμιο και μεταφορά  προς και από  το ξενοδοχείο, 
ζ) Μια προπληρωμένη κάρτα VISA Prepaid Card αξίας τετρακοσίων πενήντα 
(450) δολαρίων Η.Π.Α.(USD) σε τοπικό νόμισμα (περίπου 26.000 ρούβλια 
Ρωσίας (RUB) για ένα άτομο, 
η)  Όλες τις προγραμματισμένες μετακινήσεις, καθώς και 
θ) Αναμνηστικά δώρα Visa Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2018. 
4.2. Στο ανωτέρω έπαθλο δεν περιλαμβάνονται έξοδα τα οποία δεν αναφέρονται 
ρητά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά α) τα πάσης φύσεως προσωπικά 
έξοδα του νικητή, β) τα έξοδα για τις προσωπικές του μετακινήσεις, και γ) 
οποιασδήποτε μορφής απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία θα 
καλυφθούν αποκλειστικά από τον ίδιο.  
4.3. Ο νικητής του εν λόγω επάθλου θα ταξιδέψει και θα συμμετέχει στις 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο έπαθλο με αποκλειστική ευθύνη του.  
4.4. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν κληρονομείται, δεν μεταβιβάζεται και δεν 
ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το έπαθλο είναι προκαθορισμένο και 
δεσμευτικό για τον νικητή όπως και για τον συνοδό του, επομένως δεν 
τροποποιείται, ούτε αλλάζει κατ’ επιλογή των τελευταίων.  
4.5. Η παράδοση του επάθλου πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής 
ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου του νικητή-Κατόχου. Ειδικά για το έπαθλο υπό 
4.1 ανωτέρω, οι ως άνω υπό 4.1 στοιχ. γ, ε και ζ παροχές, θα χορηγηθούν στον 
νικητή-Κάτοχο και τον συνοδό του κατά την άφιξή τους στη Ρωσία.  
 
5. Προσωπικά Δεδομένα  
 
5.1. Οι Κάτοχοι, διά της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό παρέχουν την ρητή και 
ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Τράπεζα (υπεύθυνη 
επεξεργασίας), μέσω της ίδιας ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσει η 
Τράπεζα, των δηλωθέντων στοιχείων τους, δια μερικώς αυτοματοποιημένων 
μέσων, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού και της κλήρωσης 
και την απονομή του επάθλου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τόσο οι 



συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, όσο και ο νικητής έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, 
πρόσβασης και αντίρρησης, κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν.2472/1997. Τα 
στοιχεία του νικητή της κληρώσεως, δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο 
σκοπό παρά μόνο για τη παρούσα προωθητική ενέργεια.  
5.2. Λαμβάνοντας μέρος στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, ο νικητής 
αποδέχεται ρητά τον όρο ότι η εικόνα του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους 
δημοσιότητας. Το πάσης φύσεως φωτογραφικό υλικό με την εικόνα που έχει 
αποκτηθεί από την Τράπεζα, στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους αυτής, χωρίς καμία χρέωση ή 
επιβάρυνση. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό 
πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα ή/και η 
φωτογραφία του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την 
Τράπεζα να αρνηθεί τη χορήγηση του επάθλου.  
5.3. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 
13 του Ν. 2472/1997, χορηγεί κατ΄εξαιρεση για τη συγκεκριμένη προωθητική 
ενέργεια στην Τράπεζα τη συναίνεσή του να εντάξει το όνομά του στη λίστα των 
νικητών που θα αναρτηθεί στην ειδική για το διαγωνισμό ιστοσελίδα της 
Τράπεζας, www.alpha.gr/visapromotion.  
 
6. Λοιποί Όροι  
 
6.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη 
αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.  
6.2. Η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης 
οποιουδήποτε αγώνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
FIFA 2018, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα για τον οποίο έχουν χορηγηθεί 
εισιτήρια κατά το άρθρο 4.1 γ΄ του παρόντος.  
6.3. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους 
του Διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει 
οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.  
6.4. Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη 
αναφορικά με την παρούσα προωθητική ενέργεια.  
6.5. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό διέπεται από το 
ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.  
6.6 Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Βαρβάρα 

Σγούρα, Καποδιστρίου αριθμ. 18, 4ος όροφος, Αθήνα (τηλέφωνο επικοινωνίας 

210 3801906) και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη 

διάρκεια του Διαγωνισμού, στην ειδική για το διαγωνισμό ιστοσελίδα της 

Τράπεζας, www.alpha.gr/visapromotion. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος 

δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, 

όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. 


