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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

«ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ BONUS» 

 

H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (εφεξής «η Τράπεζα»), με αφορμή το Παγκόσμιο 

Κύπελλο FIFA 2018, θα προσφέρει οκτακόσια δέκα (810) δώρα, τα οποία θα 

μοιραστούν σε όλους τους κατόχους χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Bonus 

(εφεξής «Κάτοχοι») που θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με τις Bonus κάρτες 

τους σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus της 

Τραπέζης (εφεξής «το Πρόγραμμα»).   

 

1.  Αντικείμενο – Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας 

 

1.1. Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας είναι η προσφορά, με τυχαίο 

μηχανισμό απόδοσης, οκτακοσίων δέκα (810) δώρων σε κατόχους όλων των 

χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Bonus, εξαιρουμένων των εταιρικών καρτών 

Enter Bonus Business American Express και Gold Enter Bonus Business American 

Express. 

1.2. Η διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται από 01.06.2018 έως 

30.06.2018 (εφεξής «Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας»).   

 

2. Συμμετοχή 

 

2.1. Στην Προωθητική Ενέργεια συμμετέχουν όλοι οι Κάτοχοι που πραγματοποιούν 

συναλλαγές κατά τη Διάρκεια αυτής, ως ανωτέρω ορίζεται υπό 1.2., σε επιχειρήσεις 

που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus της Τραπέζης (εφεξής 

«Bonus Συνεργάτης») μέσω όλων των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Bonus, 

εξαιρουμένων των εταιρικών καρτών Enter Bonus Business American Express και 

Gold Enter Bonus Business American Express.  

2.2.   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας συναλλαγής στην 

Προωθητική Ενέργεια είναι αυτή να έχει αποσταλεί από τον Bonus Συνεργάτη και 

να έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της Τραπέζης το αργότερο έως την 

30.06.2018. 
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2.3. Συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε με άτοκες δόσεις συμμετέχει στην 

Προωθητική Ενέργεια, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε εντός της προβλεπόμενης 

στην ως άνω παρ. 1.2. Διάρκειας της παρούσας, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 

εγγραφής εκάστης χρέωσης των δόσεων στο λογαριασμό της Κάρτας του Κατόχου 

και θεωρείται ως μια (1) συναλλαγή-συμμετοχή.  

2.4.  Σε περίπτωση που η συναλλαγή ολοκληρωθεί σε Bonus Συνεργάτη με τρόπο 

που δεν θα εκδοθεί απόδειξη, όπως στην περίπτωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής, 

αυτή θα λάβει κανονικά αύξοντα αριθμό και θα θεωρείται ως συμμετοχή του 

Κατόχου στην προωθητική ενέργεια. 

 

3. Ανάδειξη τυχερών 

 

3.1. Τα δώρα θα αποδίδονται σε τυχαίες συναλλαγές που ο Κάτοχος πραγματοποιεί 

σε φυσικό ή σε ηλεκτρονικό κατάστημα Bonus Συνεργάτη. 

3.2. Ο Κάτοχος, η συναλλαγή του οποίου κέρδισε, θα ενημερώνεται μέσω του 

αντιγράφου του χρεωστικού δελτίου που εκδίδεται από το τερματικό αποδοχής 

του εκάστοτε  Bonus Συνεργάτη, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, 

στο οποίο θα αναγράφεται το ακόλουθο ενημερωτικό μήνυμα:  

«Γιορτή Ποδοσφαίρου με Βοnus! Συγχαρητήρια. Κερδίσατε «ένα δώρο» από την 

ALPHA BANK. Ενημερωθείτε στο 210 989 2850.»  

Σε αυτό το ενημερωτικό μήνυμα, στη θέση της έκφρασης «ένα δώρο», θα 

αναγράφεται επακριβώς το δώρο που κερδίζει ο Κάτοχος. 

3.3. Οι τυχεροί θα ενημερώνονται τηλεφωνικώς ή/και μέσω ενημερωτικού 

μηνύματος (SMS) από την Τράπεζα για το δώρο που κέρδισαν εφόσον ο Κάτοχος 

έχει γνωστοποιήσει τον τελευταίο εν ισχύ αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στην 

Τράπεζα. 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. 

3.4. Η απόδοση των δώρων είναι προαιρετική και οι τυχεροί δύνανται να αρνηθούν 

την παραλαβή τους.  

3.5. Οι τυχεροί έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν καλώντας και οι ίδιοι στον 

τηλεφωνικό αριθμό 210 989 2850.  
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4. Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας 

 

4.1. Τα δώρα που προσφέρονται από την Τράπεζα στο πλαίσιο της ανωτέρω 

προωθητικής ενέργειας (εφεξής «Δώρα») είναι τα ακόλουθα: 

• Δέκα (10) τηλεοράσεις Samsung  LED 55’’ Smart 4K UE55MU6122 από 

την εταιρεία με την επωνυμία «DIXONS SOUTH−EAST EUROPE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο  «DIXONS SOUTH−EAST EUROPE 

A.E.B.E.».. 

• Τετρακόσιες (400) δωροεπιταγές αξίας τριάντα (30) Ευρώ από την 

εταιρεία με την επωνυμία «DIXONS SOUTH − EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIXONS SOUTH−EAST EUROPE 

A.E.B.E.».  

• Τετρακόσιες (400) επίσημες μπάλες «Adidas World Cup» από τα 

καταστήματα της εταιρείας «Adidas AG».  

4.2. Οι τηλεοράσεις θα παραδίδονται από την εταιρεία με την επωνυμία «DIXONS 

SOUTH − EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και  τον διακριτικό τίτλο «DIXONS SOUTH−EAST EUROPE A.E.B.E.» 

στους τυχερούς, η οποία φέρει και την ευθύνη για την παράδοση τους.  

4.3. Οι δωροεπιταγές θα ανταλλάσσονται στα καταστήματα της εταιρείας με την 

επωνυμία «DIXONS SOUTH − EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIXONS SOUTH−EAST 

EUROPE A.E.B.E.»  με την επίδειξη του μοναδικού κωδικού που θα αποστέλλεται 

στους τυχερούς από την Τράπεζα μέσω μηνύματος (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που 
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τηρείται στα συστήματά της, εφόσον ο Κάτοχος έχει γνωστοποιήσει τον τελευταίο 

εν ισχύ αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στην Τράπεζα.   

4.4. Οι μπάλες θα παραλαμβάνονται από τους τυχερούς από τα καταστήματα της 

«Adidas AG» σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ στους τυχερούς που 

κατοικούν εκτός των περιοχών που καλύπτει το δίκτυο της επιχείρησης, θα 

αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυαποστολών (courier), χωρίς καμία 

επιβάρυνσή τους στην τελευταία δηλωθείσα εκ μέρους τους διεύθυνση κατοικίας. 

Αν τυχόν ο Κάτοχος δεν έχει προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας 

του, περιλαμβανομένης και της διεύθυνσης κατοικίας του, η Τράπεζα δεν φέρει 

καμία ευθύνη από την τυχόν μη παραλαβή του εν λόγω επάθλου από αυτόν.    

4.5. Όλα τα προβλεπόμενα Δώρα είναι προσωπικά, προκαθορισμένα και 

δεσμευτικά για τον τυχερό, επομένως δεν τροποποιούνται, ούτε ανταλλάσσονται με 

χρήματα ή με άλλα δώρα κατ’ επιλογή του τυχερού.  

4.6. Τα Δώρα που δεν θα διατεθούν, λόγω άρνησης παραλαβής τους από τους 

τυχερούς ή λόγω μη δυνατής επικοινωνίας, θα διατεθούν σε νέα προωθητική 

ενέργεια του Προγράμματος. 

 

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 πραγματοποίηση της 

Προωθητικής Ενέργειας και την απονομή των δώρων, σύμφωνα με τους παρόντες 

όρους. Τόσο οι μετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια, όσο και οι τυχεροί 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, καθώς και δικαίωμα στη διαγραφή αυτών.  
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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 αυτή 

εφόσον ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας . 

5.3. Η Τράπεζα θα εντάξει το όνομά των τυχερών της παρούσας Προωθητικής 

Ενέργειας στη λίστα των τυχερών που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ALPHA 

BANK, www.alpha.gr/bonus και θα παραμείνει αναρτημένη για διάστημα ενός (1) 

μηνός.     

5.4. Τα δεδομένα των Κατόχων σχετικά με τη συμμετοχή τους στην παρούσα 

Προωθητική Ενέργεια, θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη 

λήξη της, για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών 

από την εν λόγω Προωθητική Ενέργεια. 

5.5. Τα στοιχεία των τυχερών δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό 

παρά μόνο για τη παρούσα προωθητική ενέργεια και την πιθανή διενέργεια 

έρευνας ικανοποίησης των τυχερών από αυτήν. Δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας ικανοποίησης θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν 

καταγεγραμμένης τηλεφωνικής συναίνεσης των τυχερών.  

 

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 της 

παρούσας Προωθητικής Ενέργειας,  ή/και τον τρόπο διεξαγωγής της, εφόσον αυτό 

κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με 

οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.   

6.3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την παρούσα Προωθητική 

Ενέργεια διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια 

Δικαστήρια της Αθήνας.  
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6.4. Οι όροι του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus θα είναι αναρτημένοι και 

διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας 

στην ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr/bonus.  

 

http://www.alpha.gr/bonus

