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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

ALPHA BANK ΕΝTER VISA & MASTERCARD 

H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), στο πλαίσιο της συνεχούς 

επιβράβευσης των πελατών της, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής 

«Διαγωνισμός») για τους κατόχους χρεωστικών καρτών ιδιωτών Alpha Bank 

Εnter Visa & Mastercard (Alpha Bank Enter Visa, Alpha Bank Enter Μastercard, 

Alpha Bank Enter Visa Contactless και Alpha Bank Enter Μastercard Contactless) 

(εφεξής «Κάτοχοι»), εξαιρουμένων των εταιρικών καρτών, με τους όρους και 

τα έπαθλα που περιλαμβάνονται στους Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού που 

ακολουθούν. 

1. Αντικείμενο – Διάρκεια του Διαγωνισμού 

 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια δύο (2) 

κληρώσεων, διακοσίων (200) τυχερών, στους οποίους θα προσφέρονται 

έπαθλα σημαντικής αξίας (εφεξής «Διαγωνισμός»). 

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από 01.06.2018 έως 31.07.2018 (εφεξής 

«Διάρκεια του Διαγωνισμού»). 

2. Συμμετοχή 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο 

πλαίσιο του Διαγωνισμού, έχουν αυτοδίκαια οι Κάτοχοι όλων των χρεωστικών 

καρτών ιδιωτών Visa και Μastercard της Τραπέζης (Alpha Bank Enter Visa, 

Alpha Bank Enter Μastercard, Alpha Bank Enter Visa Contactless και Alpha Bank 

Enter Μastercard Contactless) (εφεξής «Κάρτες»), οι οποίοι, κατά τη διάρκεια 

του Διαγωνισμού, πραγματοποιούν συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, με φυσικό 

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

καταστήματα και επιχειρήσεις και έχουν υποχρεωτικά αποστείλει μήνυμα 

συμμετοχής στον Διαγωνισμό ως περιγράφεται στον όρο 4.2. 

2.2. Από τις ως άνω Κάρτες, που εμπίπτουν στο Διαγωνισμό,  ρητώς εξαιρούνται 

τόσο από τις κληρώσεις και από τα έπαθλα οι εταιρικές κάρτες. 

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

β) Κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της κάθε κλήρωσης, να μην 

υπάρχουν εκκρεμείς χρεώσεις του λογαριασμού της Κάρτας για χρονικό 

διάστημα άνω των 29 ημερών· και 

γ) Κατά την ημερομηνία πίστωσης του ποσού του επάθλου να μην υφίστανται 

εκπρόθεσμες οφειλές των Κατόχων σε οποιοδήποτε προϊόν της Τραπέζης.   

2.4. Ο κάθε Κάτοχος μπορεί να συμμετέχει στην κάθε μία από τις κληρώσεις, οι 

οποίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στον όρο 4. Για τη 

συμμετοχή του Κατόχου και στις δύο (2) κληρώσεις αρκεί  η αποστολή εκ 

μέρους του ενός (1) μόνο μηνύματος.  

Ειδικότερα, για τη συμμετοχή του Κατόχου και στις δύο κληρώσεις που θα 

διεξαχθούν, ο Κάτοχος πρέπει να αποστείλει μήνυμα (SMS) από 01.06.2018 έως 

30.06.2018. Επομένως, αν το μήνυμα αποσταλεί μετά από την παραπάνω 

προθεσμία και έως 31.07.2018, ο Κάτοχος θα έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής 

μόνο στη δεύτερη κλήρωση που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.    

2.5. Η συμμετοχή εκάστου Κατόχου και στις δύο (2) κληρώσεις είναι  

ανεξάρτητη από το αν έχει αναδειχθεί νικητής στην προηγούμενη (πρώτη) 

κλήρωση.  

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. Έπαθλο   

 

3.1. Το έπαθλο εκάστης κλήρωσης του Διαγωνισμού θα αντιστοιχεί στην αξία 

των αγορών που πραγματοποιήθηκαν με τις Κάρτες του Κατόχου αθροιστικά, 

κατά τον μήνα που προηγήθηκε αυτής με ανώτατο όριο το ποσό των χιλίων 

ευρώ (€1.000,00) ανά Κάτοχο . 

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

στον συνδεδεμένο με την Κάρτα τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση κατοχής 

πολλαπλών Καρτών από τον τυχερό Κάτοχο, θα πιστωθεί ο λογαριασμός του 

που συνδέεται με την Κάρτα, με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές 

μεγαλύτερης χρηματικής αξίας.  
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4. Κληρώσεις – Ανάδειξη νικητών  

 

4.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα διεξαχθούν δύο (2) κληρώσεις, στα 

γραφεία της Διευθύνσεως Καρτών της «ΑLPHA BANK», επί της οδού Αιόλου 

στον αριθμό 80 στην Αθήνα, 105 59, παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. 

Βαρβάρας Σγούρα, Καποδιστρίου 18 ως εξής:  

i. Την Παρασκευή 6.07.2018 για τις αγορές που έχουν διενεργηθεί κατά το 

χρονικό διάστημα από 01.06.2018 έως 30.06.2018 

ii. Τη Δευτέρα 20.08.2018 για τις αγορές που έχουν διενεργηθεί κατά το 

χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 31.07.2018. 

4.2. Εκάστη εκ των ως άνω αναφερόμενων δύο (2) κληρώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, θα αναδείξει εκατό 

(100) τυχερούς αριθμούς κινητού τηλεφώνου και εκατό (100) 

αναπληρωματικούς αριθμούς κινητού τηλεφώνου των Κατόχων που έχουν 

δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό μέσω μηνύματος (SMS) στο 19129 με 

κόστος αποστολής 0,13 Ευρώ ανά μήνυμα (SMS) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

και φόρου Κινητής Τηλεφωνίας.  

Κάθε Κάτοχος συμμετέχει με μία (1) μόνο συμμετοχή σε κάθε μια από τις 

κληρώσεις, ανεξάρτητα από των αριθμό μηνυμάτων που απέστειλε ή από τον 

αριθμό των συναλλαγών που πραγματοποίησε με την Κάρτα κατά τη διάρκεια 

του Διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή του Κατόχου και στις δύο 

(2) κληρώσεις αρκεί η υποβολή μίας (1) μόνο συμμετοχής με την αποστολή εκ 

μέρους του Κατόχου ενός (1) μόνο μηνύματος.  

4.3. Οι αναπληρωματικοί τυχεροί θα απολάβουν έπαθλο στην περίπτωση που 

δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απόδοσης των επάθλων όπως αυτές 

αναφέρονται στον όρο 2.3. (π.χ. κλειστή ή ληγμένη κάρτα, οφειλές προς την 

Τράπεζα ή μη πραγματοποίηση αγορών με τη χρήση των Καρτών του Κατόχου 

κατά τον μήνα που προηγείται της εκάστοτε κλήρωσης κ.λ.π.).  

4.4. Τα αρχεία των κληρώσεων που θα περιλαμβάνουν τους αριθμούς των 

κινητών τηλεφώνων, από τα οποία έγινε αποστολή μηνύματος συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό, θα παραχθούν σε μηνιαία βάση.  
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4.5. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στον αριθμό κινητού τηλεφώνου 

από τον οποίο εστάλη το μήνυμα συμμετοχής και θα ταυτοποιηθεί ότι ανήκει σε 

Κάτοχο, μέσω των συστημάτων της Τραπέζης. Επίσης,  οι Κάτοχοι θα μπορούν 

να ενημερωθούν αναφορικά με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και από την 

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

αποτελέσματα των κληρώσεων σε εμφανές σημείο. 

Σημειώνεται ότι οι Κάτοχοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη επικαιροποίησης 

των στοιχείων επικοινωνίας τους που τηρούνται στα συστήματα της Τραπέζης 

και ειδικότερα του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους.  

Η μη αποδοχή συμμετοχής Κατόχου στον Διαγωνισμό λόγω μη τήρησης της 

υποχρέωσής του να επικαιροποιήσει τα παραπάνω στοιχεία δεν δύναται να 

γεννήσει καμία αξίωση του Κατόχου κατά της Τραπέζης. 

 

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 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 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 
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διενέργεια του Διαγωνισμού είτε την αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής των 

Κατόχων σε αυτόν εφόσον ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. 

5.3. Η Τράπεζα θα εντάξει το όνομά των νικητών του Διαγωνισμού στη λίστα 

των νικητών που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ALPHA BANK, 

www.alpha.gr/cards και θα παραμείνει αναρτημένη για διάστημα ενός (1) 

μηνός.     

5.4. Τα δεδομένα των Κατόχων σχετικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, 

θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του 

Διαγωνισμού, για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μπορεί να προκύψει μεταξύ των 

μερών από τον εν λόγω Διαγωνισμό.  

5.5. Τα στοιχεία των νικητών της κληρώσεως 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 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.   

6.3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό διέπεται από το 

ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της 

Αθήνας.  

6.4. Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. 

Βαρβάρας Σγούρα, Καποδιστρίου 18, και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς 

ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, στην ειδική για το 

Διαγωνισμό ιστοσελίδα της Τράπεζας, 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.  

 

 

http://www.alpha.gr/cards
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