
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ DINERS 
CLUB 

 
H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης 
των πιστωτικών καρτών «Diners Club» (εφεξής «Κάρτα») στις εταιρείες «Συνεργάτες του 
Προγράμματος Επιβραβεύσεως Shop&Win» στην Ελλάδα (εφεξής «Συνεργάτες»), θα προσφέρει 
Shop&Win Euros (εφεξής «Πόντοι»), οι οποίοι θα μοιραστούν με τυχαίο μηχανισμό απόδοσης 
Πόντων σε κατόχους κυρίων καρτών Diners Club (εφεξής «Κάτοχοι») που θα πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές με τις Diners Club κάρτες τους σε Συνεργάτες. 
 
1. Αντικείμενο – Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας 

1.1. Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας είναι η ανάδειξη με τυχαίο μηχανισμό απόδοσης 
Πόντων:   
1.1.1. Διακοσίων είκοσι (220) τυχερών Κατόχων (10 τυχεροί ημερησίως), οι οποίοι θα 

κερδίσουν από 50 Πόντους.  
1.1.2. Τριών (3) τυχερών Κατόχων (1 τυχερός κάθε εβδομάδα), οι οποίοι θα κερδίσουν 

από 1.000 Πόντους. 
1.2. Η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, κατά την οποία ο Κάτοχος, πραγματοποιώντας 

συναλλαγές στα καταστήματα των Συνεργατών με τη χρήση της Κάρτας θα μπορεί να 
συμμετέχει σε αυτήν, ξεκινά την 15.12.2017 και λήγει την 5.01.2018 (εφεξής «Διάρκεια»). 

 
2. Συμμετοχή 

2.1. Στην Προωθητική Ενέργεια συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν 
κατά τη Διάρκεια αυτής, ως ανωτέρω ορίζεται υπό 1.2, σε οποιονδήποτε Συνεργάτη 
μέσω όλων των πιστωτικών καρτών Diners Club (Diners Club, Diners Club Prestige, 
Diners Club Vodafone, Diners Club Prestige Vodafone), εξαιρουμένων των εταιρικών 
καρτών Diners Club (Diners Club Corporate, Diners Club Corporate Vodafone) 

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας συναλλαγής στην Προωθητική Ενέργεια 
είναι αυτή να έχει αποσταλεί από τον Συνεργάτη και να έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά 
βιβλία της Τραπέζης το αργότερο έως την 05.01.2018. 

2.3. Συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε με άτοκες δόσεις συμμετέχει στην Προωθητική 
Ενέργεια εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη Διάρκεια ως ανωτέρω υπό 1.2 
ορίζεται. Εξαιρούνται συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με άτοκες δόσεις, οι οποίες 
(δόσεις) χρεώθηκαν στο λογαριασμό του Κατόχου κατά την Διάρκεια της Προωθητικής 
Ενέργειας, αλλά οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξής της, 
ήτοι πριν την 15.12.2017. 

 
3. Ανάδειξη νικητών – Μηχανισμός απόδοσης Πόντων 

3.1. Οι Πόντοι θα αποδίδονται με τυχαίο μηχανισμό απόδοσης Πόντων σε συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται σε καταστήματα Συνεργατών. 

3.2. Σε περίπτωση που η συναλλαγή ολοκληρωθεί σε Συνεργάτη με τρόπο που δεν θα 
εκδοθεί απόδειξη (όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικά) αυτή θα λάβει κανονικά αύξοντα 
αριθμό και ο Κάτοχος συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια και θα ενημερωθεί με SMS 

3.3. Ο Κάτοχος, η συναλλαγή του οποίου κέρδισε, θα ενημερώνεται μέσω του αντιγράφου του 
χρεωστικού δελτίου που εκδίδεται από το τερματικό αποδοχής καρτών του Συνεργάτη, 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπου θα αναγράφεται το ακόλουθο 
ενημερωτικό μήνυμα: 
 

3.3.1. «Συγχαρητήρια! Κερδίσατε 50 Shop&Win euros για τις εορταστικές αγορές  σας 
από τις κάρτες Diners Club» ή 

3.3.2. «Συγχαρητήρια! Κερδίσατε 1.000 Shop&Win euros για τις εορταστικές αγορές σας 
από τις κάρτες Diners Club».  

 
3.4. Οι νικητές θα ενημερώνονται, επιπρόσθετα, μέσω ενημερωτικού sms από την Τράπεζα 

για τους Πόντους που κέρδισαν, εφόσον ο Κάτοχος έχει γνωστοποιήσει τον τελευταίο εν 
ισχύ αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στην Τράπεζα. 



 
 
4. Προσωπικά Δεδομένα 

4.1. Οι Κάτοχοι, διά της συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια 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 της Προωθητικής Ενέργειας. Τα στοιχεία των κατόχων των οποίων 
οι συναλλαγές τους κέρδισαν Πόντους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την 
παρούσα Προωθητική Ενέργεια και πιθανή διενέργεια έρευνας ικανοποίησης των νικητών 
από αυτήν. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ικανοποίησης θα 
πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν καταγεγραμμένης τηλεφωνικής συναίνεσης των νικητών. 
Τόσο οι μετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια, όσο και οι νικητές των Πόντων έχουν 
δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 
2472/1997.    

4.2. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 13 του Ν. 
2472/1997, χορηγεί στην Τράπεζα τη συναίνεσή του για τη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας ικανοποίησης.     

. 
 
5. Λοιποί Όροι 

5.1. Η συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή 
του συνόλου των όρων συμμετοχής. 
5.2 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της παρούσας 
Προωθητικής Ενέργειας ή/και τον τρόπο διεξαγωγής της, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, 
απαλλασσόμενη οποιασδήποτε ευθύνης της για κάθε τυχόν τέτοια τροποποίηση. Σχετική 
ενημέρωση θα αναρτάται στη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr/cards). 
5.3 Οι Συνεργάτες του Προγράμματος αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας 
http://www.alphabankcards.gr/Portals/2/Sinergazomenes_Epixiriseis_Shop&Win.pdf 
5.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Shop&Win, όπως 
αυτοί αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας 
(http://www.alphabankcards.gr/Portals/2/ShopWin_terms.pdf) 
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