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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «KΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕNTER, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

ΚΕΡΔΟΣ» 

Η Τράπεζα ALPHA BANK στο πλαίσιο της συνεχούς επιβράβευσης των πελατών 

της, διοργανώνει διαγωνισμό με τους όρους και τα έπαθλα που περιλαμβάνονται 

στους όρους συμμετοχής διαγωνισμού, που ακολουθούν: 

1. Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια κληρώσεων, των 

τυχερών κατόχων χρεωστικών καρτών της Τραπέζης (εφεξής «Κάτοχοι»), στους 

οποίους θα προσφέρονται δώρα σημαντικής αξίας (εφεξής «Διαγωνισμός»). 

2. Συμμετοχή 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 

του Διαγωνισμού, έχουν αυτοδίκαια οι Κάτοχοι όλων των χρεωστικών καρτών 

ιδιωτών της Τραπέζης (Alpha Bank Enter Visa, Alpha Bank Enter ΜasterCard και τα 

αντίστοιχα Contactless προϊόντα, Enter Bonus American Express, Gold, Private) 

(εφεξής «Κάρτες»), οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο οποίος 

διενεργείται για το χρονικό διάστημα 26.09.2016-31.12.2016,  πραγματοποιούν 

αγορές κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο με τη χρήση της Κάρτας τους, με 

φυσικό τρόπο ή ηλεκτρονικά, για την αγορά αγαθών ή για την παροχή υπηρεσιών 

από καταστήματα και επιχειρήσεις.  

2.2. Από τις ως άνω χρεωστικές κάρτες, που εμπίπτουν στο διαγωνισμό,  ρητώς 

εξαιρούνται τόσο από τις κληρώσεις, όσο και από τα έπαθλα και τα προνόμια οι 

εταιρικές κάρτες. 

2.3. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις κληρώσεις είναι:  

α) Κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων, η Χρεωστική Κάρτα να είναι σε 

ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει γίνει αίτηση διακοπής της και  

β) Η μη ύπαρξη, κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της κάθε κλήρωσης, 

εκκρεμών χρεώσεων του λογαριασμού για χρονικό διάστημα άνω των 29 ημερών.   

2.4. Ο κάθε Κάτοχος μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις κληρώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν,  ανεξαρτήτως αν έχει αναδειχθεί νικητής σε προηγούμενη 

κλήρωση. 

2.5. Οι Κάτοχοι που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση για 

οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να το δηλώσουν τηλεφωνικώς στο 210 3260000. 

3. Έπαθλο   

 

3.1. Το έπαθλο εκάστης κλήρωσης του Διαγωνισμού θα είναι το ποσό των ΕΥΡΩ 

πεντακοσίων (€500). 

3.2. Η απονομή του επάθλου θα πραγματοποιείται με την πίστωση του ποσού στον 

συνδεδεμένο με την Κάρτα τραπεζικό λογαριασμό. 
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4. Κληρώσεις – Ανάδειξη νικητών  

 

4.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα διεξαχθούν ογδόντα τέσσερις (84) κληρώσεις,  

στα γραφεία της Διευθύνσεως Καρτών και Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταναλωτικής 

Πίστεως της Αlpha Bank, Ευτυχίδου 40, 116 34 Αθήνα, παρουσία της 

Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Αικατερίνης Γ. Απολλωνάτου, Ακαδημίας 57 ως εξής:  

i. Δεκαοκτώ (18) κληρώσεις την Δευτέρα 24/10/2016 για τις αγορές που έχουν 
διενεργηθεί τα χρονικά διαστήματα  26/9-1/10, 3/10-8/10 και 10/10-15/10 

ii. Δώδεκα (12) κληρώσεις την Δευτέρα 7/11/2016 για τις αγορές που έχουν 
διενεργηθεί τα χρονικά διαστήματα 17/10-22/10 & 24/10-29/10  

iii. Δώδεκα (12) κληρώσεις την Δευτέρα 21/11/2016 για τις αγορές που έχουν 
διενεργηθεί τα χρονικά διαστήματα 31/10-5/11 & 7/11-12/11  

iv. Δώδεκα (12) κληρώσεις την Δευτέρα 5/12/2016 για τις αγορές που έχουν 
διενεργηθεί τα χρονικά διαστήματα 14/11-19/11 & 21/11-26/11  

v. Δώδεκα (12) κληρώσεις την Δευτέρα 19/12/2016 για τις αγορές που έχουν 
διενεργηθεί τα χρονικά διαστήματα 28/11-3/12 & 5/12-10/12  

vi. Δεκαοκτώ (18) κληρώσεις την Δευτέρα 16/01/2017 για τις αγορές που έχουν 

διενεργηθεί τα χρονικά διαστήματα 12/12-17/12, 19/12-24/12 και 26/12-31/12  

 

4.2. Εκάστη εκ των ογδόντα τεσσάρων (84) κληρώσεων που πραγματοποιούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, αναδεικνύει μια (1) τυχερή αγορά και μία (1) 

αναπληρωματική που έχουν  πραγματοποιηθεί και αντιστοιχούν  σε κάθε μία ημέρα 

εκ των ως άνω χρονικών διαστημάτων. Οι αναπληρωματικές αγορές θα 

ενεργοποιούνται στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες απόδοσης 

του δώρου (π.χ. κλειστή ή ληγμένη κάρτα). Τα αρχεία των κληρώσεων για τις αγορές 

που έχουν διενεργηθεί κατά τα ως άνω χρονικά διαστήματα θα παράγονται σε 

ημερήσια βάση. Ο Κάτοχος που πραγματοποίησε εκάστη κληρωθείσα τυχερή αγορά 

αναδεικνύεται ως νικητής της κλήρωσης αυτής. 

4.3. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στον αριθμό που τηρείται στα 

συστήματα της Τραπέζης. Επίσης, θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικώς και από 

την ιστοσελίδα της Τράπεζας www.alpha.gr/cards, όπου θα αναρτώνται τα 

αποτελέσματα των κληρώσεων σε εμφανές σημείο. 

 

 

5. Προνόμια 

 

5.1.Η Τράπεζα από 17.10.2016, παρέχει στους Κατόχους των Καρτών, για τους 

οποίους τηρείται αριθμός κινητού τηλεφώνου στα αρχεία της, το προνόμιο της άνευ 

επιβαρύνσεως ένταξης στην υπηρεσία «Alpha Alerts», τους όρους της οποίας 

μπορούν να λάβουν γνώση στην ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr/cards. 

5.2. Η λήξη του Διαγωνισμού συνεπάγεται αυτοδικαίως και την λήξη του ως άνω 

προνομίου.  

 

6. Προσωπικά Δεδομένα 

 

6.1. Οι κάτοχοι, διά της συμμετοχής τους στον 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, διά μερικώς αυτοματοποιημένων μέσων, με 
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αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια του διαγωνισμού και των κληρώσεων και την 

απονομή των επάθλων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τόσο οι μετέχοντες στον 

διαγωνισμό, όσο και οι νικητές έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και 

αντίρρησης, κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν.2472/1997. Τα στοιχεία των νικητών 

της κληρώσεως δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τη 

παρούσα προωθητική ενέργεια. 

6.2.  Σε περίπτωση που ο νικητής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 13 

του Ν. 2472/1997, χορηγεί στην Τράπεζα τη συναίνεσή του να εντάξει το όνομά του 

στη λίστα των νικητών που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ALPHA BANK, 

www.alpha.gr/cards.    

 

7. Λοιποί Όροι 

 

7.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη 

αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής. 

7.2. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του 

παρόντος,  ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί 

απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε 

τέτοια τροποποίηση.   

7.3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα 

καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. 

7.3. Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αικατερίνης Γ. 

Απολλωνάτου, Ακαδημίας 57, και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι 

κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα της ALPHA BANK, 

www.alpha.gr/cards. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με 

έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην 

παραπάνω Συμβολαιογράφο.  

 

 

 


