ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «DISNEYLAND BONUS
MASTERCARD»
H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (εφεξής Τράπεζα), διοργανώνει Προωθητική
Ενέργεια (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») για τους κατόχους καρτών Bonus
Mastercard® εκδόσεως της Τραπέζης (εφεξής Κάτοχοι) με τους όρους και το έπαθλο,
που περιλαμβάνονται στους Όρους Συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας, που
ακολουθούν.

1. Αντικείμενο – Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας είναι η ανάδειξη, με τη
διενέργεια μίας ηλεκτρονικής κλήρωσης κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον μήνα
Μάρτιο έως και τον μήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους (εφεξής «Μικρός
Διαγωνισμός»), δύο (2) τυχερών Κατόχων, που θα κερδίσουν, ένα (1) πακέτο
φιλοξενίας έως τεσσάρων (4) ατόμων για ένα Σαββατοκύριακο στη Disneyland, στο
Παρίσι, σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στον όρο 4 της παρούσας.
1.1.1. Η κλήρωση και ανάδειξη των νικητών θα λαμβάνει χώρα με την ολοκλήρωση
της συναλλαγής που πραγματοποιούν με χρήση των καρτών Bonus Mastercard®,
σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στον όρο 3 της παρούσας.
1.2 Η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται από 01.03.2019 έως και
31.10.2019 (εφεξής Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας).
1.3. Όλοι οι ανωτέρω συμμετέχοντες καθώς και οι Κάτοχοι που πραγματοποιούν
συναλλαγές κατά τον μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, ήτοι για το χρονικό
διάστημα από 01.11.2019 έως και 30.11.2019, λαμβάνουν αυτόματα μέρος και στην
κλήρωση

του

Μεγάλου

Χριστουγεννιάτικου

Επάθλου

(εφεξής

«Μεγάλος

Διαγωνισμός»), που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς
στον όρο 3 της παρούσας, που θα παρέχει την ευκαιρία τον νικητή και σε έως 3
άτομα που τον συνοδεύουν, να παρακολουθήσουν από κοντά τις Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις της «Disneyland Paris».
2. Συμμετοχή
2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
«Μικρού Διαγωνισμού», σύμφωνα με τον όρο 3 της παρούσας, έχουν αυτοδίκαια
υφιστάμενοι και νέοι Κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Bonus Mastercard®, που θα
πραγματοποιήσουν συναλλαγές κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, σε

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus της
Τραπέζης (εφεξής «Bonus Συνεργάτες») με χρήση των εν λόγω καρτών.
2.1.2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
«Μεγάλου Διαγωνισμού», σύμφωνα με τον όρο 3 της παρούσας, έχουν αυτοδίκαια
υφιστάμενοι και νέοι Κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Bonus Mastercard®, που θα
πραγματοποιήσουν συναλλαγές κατά το χρονικό διάστημα από 01.03.2019 έως και
30.11.2019, σε Bonus Συνεργάτες με χρήση των εν λόγω καρτών.
2.2.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Κατόχων στις κληρώσεις του
Μικρού και Μεγάλου Διαγωνισμού της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας είναι η
κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, να έχει
αποσταλεί από την επιχείρηση και να έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της
Τραπέζης, το αργότερο έως το τέλος κάθε μήνα.
2.2.2. Δεν θεωρούνται έγκυρες συναλλαγές με δικαίωμα στις κληρώσεις του Μικρού
και Μεγάλου Διαγωνισμού της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, οι επιστροφές,
οι εκπρόθεσμες πληρωμές και η καταβολή ετήσιων συνδρομών.
2.3. Συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε με άτοκες δόσεις, δίνει στους Κατόχους
δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις του Μικρού και Μεγάλου Διαγωνισμού της
παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε εντός της
προβλεπόμενης για έκαστο εξ αυτών κατά τα ανωτέρω διάρκειας, ανεξαρτήτως της
ημερομηνίας εγγραφής εκάστης χρέωσης δόσεων στον λογαριασμό της κάρτας
Alpha Bank Bonus Mastercard® του Κατόχου και θεωρείται ως μία (1) συναλλαγή.
2.4. Σε περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιηθεί σε Bonus Συνεργάτη
ηλεκτρονικά, δεν θα εκδοθεί μεν απόδειξη, αλλά αυτή θα λάβει αύξοντα αριθμό και
θα θεωρείται ως συμμετοχή των Κατόχων στις κληρώσεις του Μικρού και Μεγάλου
Διαγωνισμού της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας.
2.5. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι: α) της Τραπέζης, β) της
Mastercard Incorporated, γ) της The Walt Disney Company Limited και δ) των
συνδεδεμένων τους εταιριών.
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
3.1.1.Ο Κάτοχος-νικητής του Μικρού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της παρούσας
Προωθητικής Ενέργειας, ο οποίος προβαίνει σε συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα
Bonus Συνεργάτη, θα ενημερώνεται την ίδια τη στιγμή της συναλλαγής, μέσω του
αντιγράφου του χρεωστικού δελτίου, που εκδίδεται από το τερματικό αποδοχής, μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, στο οποίο θα αναγράφεται το ακόλουθο
ενημερωτικό μήνυμα: «Κάνε την αρχή για κάτι ανεκτίμητο! Κερδίσατε δώρο ταξίδι
στην Disneyland Paris από την Alpha Bank Bonus Mastercard κάρτα σας!
Ενημερωθείτε στο 210 326 0000.» Στη συνέχεια θα ενημερώνεται και μέσω γραπτού
μηνύματος SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει δηλώσει στην Τράπεζα.
3.1.2 Ο Κάτοχος-νικητής του Μικρού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της παρούσας
Προωθητικής Ενέργειας, ο οποίος προβαίνει σε συναλλαγές σε ηλεκτρονικό
κατάστημα Bonus Συνεργάτη, θα ενημερώνεται μέσω γραπτού μηνύματος SMS και
τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που τηρείται στην Τράπεζα.
3.2. Ο Κάτοχος-νικητής του Μεγάλου Διαγωνισμού στο πλαίσιο της παρούσας
Προωθητικής Ενέργειας, ο οποίος προβαίνει σε συναλλαγές σε ηλεκτρονικό ή φυσικό
κατάστημα Bonus Συνεργάτη, θα ενημερωθεί μέσω γραπτού μηνύματος SMS ή
τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην
Τράπεζα. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 06.12.2019, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία
της Alpha Bank, Σοφοκλέους αριθμ. 11, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, παρουσία της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Α. Σγούρα και αντιπροσώπων της Τραπέζης.
3.3. Ο Κάτοχος-νικητής των ανωτέρω Διαγωνισμών δικαιούται το έπαθλο σε
περίπτωση που καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών.

Σε

αντίθετη περίπτωση, ειδικότερα για το νικητή του Μικρού

Διαγωνισμού θα επαναληφθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής κληρώσεως, ενώ για
το νικητή του Μεγάλου Διαγωνισμού θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω των
αναπληρωματικών νικητών.

4. Το Έπαθλο του Μικρού και Μεγάλου Διαγωνισμού
4.1. Το έπαθλο του κάθε πακέτου φιλοξενίας του Μικρού και Μεγάλου
Διαγωνισμού περιλαμβάνει:
α) Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης (economy class) μετ΄ επιστροφής για
Αθήνα - Παρίσι και μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο προορισμού.

β) Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε οικογενειακό δωμάτιο σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4)
αστέρων με πρωινό.
γ) Εισιτήρια για τρεις (3) ημέρες, για τον νικητή και τους δηλωθέντες συνοδούς του
για τα δύο θεματικά πάρκα της Disneyland.
δ) Ταξιδιωτική Ασφάλιση για τον νικητή και τους συνοδούς του από και προς Αθήνα
κατά τα επιλεγέντα δρομολόγια.
ε) Κουπόνια φαγητού και ποτού για τις τρεις ημέρες
στ) VIP εισιτήρια για απευθείας είσοδο (χωρίς αναμονή στην ουρά) και
ζ) ειδικά για τον Μεγάλο Διαγωνισμό, πέρα όλων των ανωτέρω υπό στοιχεία α) –
στ)

αναφερομένων,

στο

έπαθλο

περιλαμβάνεται

και

η

συμμετοχή

στις

Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες της «Disneyland Paris» μαζί με τους ήρωες της
Disney.
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 και των δηλωθέντων συνοδών του και β) τα έξοδα για τις προσωπικές
τους μετακινήσεις, τα οποία θα καλυφθούν αποκλειστικά από τους ίδιους.
4.3. Ο νικητής των εν λόγω επάθλων στο πλαίσιο του Μικρού και Μεγάλου
Διαγωνισμού, θα ταξιδέψει στο Παρίσι και θα συμμετέχει στις δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται με αποκλειστική ευθύνη του.
4.4. Σε κάθε επίσκεψη στα θεματικά πάρκα, θεωρείται απαραίτητη η παρουσία ενός
τουλάχιστον ενηλίκου.
4.5. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν κληρονομούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν
ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Τα έπαθλα είναι προκαθορισμένα και
δεσμευτικά για τον νικητή όπως και για τους συνοδούς του, επομένως δεν
τροποποιούνται, ούτε αλλάζουν κατ’ επιλογή τους.
4.6. Η παράδοση των ως άνω επάθλων πραγματοποιείται με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου του νικητή-Κατόχου ή σε νομίμως
εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο.
4.7. Όσον αφορά στον Μικρό Διαγωνισμό, ο Κάτοχος-νικητής υποχρεούται να
πραγματοποιήσει το ταξίδι εντός τριών (3) εναλλακτικών ημερομηνιών που θα
υποδειχθούν από την Τράπεζα και η τελική επιβεβαίωση θα δοθεί με βάση τις
διαθεσιμότητες που θα καθοριστούν από την Disneyland Paris, ενώ σε σχέση με

τον Μεγάλο Διαγωνισμό, ο Κάτοχος-νικητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει το
ταξίδι κατά το διάστημα 3-5.1.2020.

5. Προσωπικά Δεδομένα
5.1. Η Τράπεζα (υπεύθυνη επεξεργασίας) σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα επεξεργάζεται, η ίδια ή μέσω άλλου
προσώπου που αυτή θα ορίσει, τα δηλωθέντα στοιχεία των Κατόχων, διά μερικώς
αυτοματοποιημένων μέσων, με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια της Προωθητικής
Ενέργειας, των κληρώσεων και την απονομή των επάθλων, σύμφωνα με τους
παρόντες όρους. Τόσο οι μετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια, όσο και οι νικητές
έχουν τα κάτωθι δικαιώματα: να γνωρίζουν ποια δεδομένα τους θα αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης αυτών σε
περίπτωση διαπίστωσης λάθους ή ανακρίβειας, δικαίωμα περιορισμού της
επεξεργασίας αυτών, δικαίωμα εναντίωσης σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία
των δεδομένων τους καθώς και δικαίωμα στη διαγραφή αυτών.
5.2. Η άσκηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης ή/και του δικαιώματος
διαγραφής, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διενέργεια ή/και
τη συνέχιση της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, συνεπάγεται είτε τη μη
δυνατότητα συμμετοχής, εφόσον ασκηθούν πριν τη διενέργεια της Προωθητικής
Ενέργειας, είτε την αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής των Κατόχων σε αυτήν,
εφόσον ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας.
5.3. Η Τράπεζα θα εντάξει τα ονόματα των νικητών της Προωθητικής Ενέργειας στη
λίστα των νικητών, που θα αναρτηθεί στην ειδική για αυτήν ιστοσελίδα της Τραπέζης
www.alpha.gr/cards και θα παραμείνει αναρτημένη για διάστημα ενός (1) μηνός.
5.4. Τα δεδομένα των Κατόχων σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική
Ενέργεια, θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της
Προωθητικής Ενέργειας, για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μπορεί να προκύψει
μεταξύ των μερών από την εν λόγω Προωθητική Ενέργεια.
5.5. Τα στοιχεία των νικητών των κληρώσεων δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν
άλλο σκοπό παρά μόνο για τη παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

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
οποιασδήποτε εκδήλωσης που διεξάγεται από την
απαγόρευσης

εισόδου

στα

θεματικά

πάρκα

της

«Disneyland Paris» ή
«Disneyland

Paris»

από

οποιαδήποτε αιτία.
6.3. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της
Προωθητικής Ενέργειας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει
οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.
6.4. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια διέπεται
από το ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της
Αθήνας.
6.5. 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 από 01.03.2019 έως
και 30.11.2019, στην ειδική για την Προωθητική Ενέργεια ιστοσελίδα της Τραπέζης
www.alpha.gr/cards. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με
έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί
ενώπιον της παραπάνω Συμβολαιογράφου.

