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H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθμός 40,  

(εφεξής “Τράπεζα”), ως μέλος της Mastercard, διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω 

της διεξαγωγής διαγωνισμού για τους κατόχους πιστωτικών, χρεωστικών και 

προπληρωμένων καρτών Mastercard που εκδίδονται από αυτή (εφεξής «Κάτοχοι»), με 

στόχο την προώθηση και ενίσχυση της έκδοσης των ως άνω καρτών της Τραπέζης, με 

τους όρους και τα έπαθλα που περιλαμβάνονται στους Όρους Συμμετοχής στην 

Προωθητική Ενέργεια (εφεξής “Προωθητική Ενέργεια”) που ακολουθούν: 

 

1. Αντικείμενο – Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας 

1.1.1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η Προωθητική 
Ενέργεια είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια κλήρωσης, δύο (2)  τυχερών Κατόχων, που 
θα κερδίσουν από ένα (1) ταξίδι 2 ατόμων με προορισμό ευρωπαϊκή πόλη, όπου θα 
διεξαχθεί προ-ημιτελικός αγώνας στα πλαίσια της διοργάνωσης UEFA Champions 
League. 
 
1.1.2. Τα δύο (2) ταξιδιωτικά πακέτα 2 ατόμων με προορισμό ευρωπαϊκή πόλη 
περιλαμβάνουν: 
i. Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής  

ii. Μεταφορές από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο διαμονής και το στάδιο 

διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα και αντιστρόφως 

iii. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο 

iv. Ξενάγηση στην πόλη 

v. Ένα δείπνο για δύο (2) άτομα 

vi. Δύο (2) εισιτήρια για τον προ-ημιτελικός αγώνα του UEFA Champions League 

vii. Ταξιδιωτική ασφάλιση. 

 

1.2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την οποία κάθε Κάτοχος, που αιτηθεί την έκδοση 
πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Mastercard της Τραπέζης, θα μπορεί 
να συμμετέχει στην κλήρωση, ξεκινά την 2α Οκτωβρίου 2017 και ώρα 00.00 και λήγει 
την 29η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 23.59 (εφεξής “Διάρκεια της Προωθητικής 
Ενέργειας”). 

 
2. Συμμετοχή   

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, έχουν αυτοδίκαια οι Κάτοχοι, άνω 
των δεκαοχτώ (18) ετών, οι οποίοι κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, θα 
αιτηθούν την έκδοση κύριων πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών 
Mastercard εκδόσεως Alpha Bank. 



2.2. Ως εκδοθείσες, στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, θεωρούνται οι κάρτες 

Alpha Bank Bonus Mastercard, Alpha Bank Bonus World Mastercard, Vodafone Bonus 

World Mastercard, Affinity World Mastercard, Energy Mastercard,  Alpha Bank Enter 

Mastercard και Prepaid Mastercard, των οποίων η αίτηση θα καταχωρηθεί από 

2.10.2017 έως και 29.12.2017 και θα έχουν εκδοθεί έως την 19η Ιανουαρίου 2018. 

 

2.3. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι κάρτες των υπαλλήλων της Τραπέζης και του 

Ομίλου Alpha Bank, καθώς και οι πρόσθετες κάρτες. 

 
2.4. Κάθε νέα έκδοση κάρτας παρέχει δικαίωμα για μία συμμετοχή στην κλήρωση. 
Ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε συμμετέχων 
μπορεί να κληρωθεί μόνο για ένα έπαθλο. 
 
 2.5. Απαραίτητες, επίσης, προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κλήρωση που θα 
πραγματοποιηθεί είναι:             

α) Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, η κάρτα να είναι σε ισχύ, να μην έχει 
ακυρωθεί και να μην έχει γίνει αίτηση διακοπής της.            

β) Η μη ύπαρξη, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, καθυστερημένων 
οφειλών. 

2.6. Οι Κάτοχοι που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση για οποιονδήποτε 
λόγο, θα πρέπει να αποστείλουν σχετική έγγραφη ειδοποίηση, είτε ταχυδρομικά, είτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τραπέζης CustomerService@alpha.gr ή να το 
δηλώσουν τηλεφωνικώς στο 210 326 0000 στην Τράπεζα έως την 19η Ιανουαρίου 2017. 

2.7. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ειδική για το Διαγωνισμό 
ιστοσελίδα της Τραπέζης στην διαδικτυακή πύλη των καρτών Alpha Bank  
www.alpha.gr/cards.              

                   

3. Κλήρωση – Ανάδειξη νικητών  

 

3.1. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα λάβει χώρα την 28η Φεβρουαρίου 
2018 στα γραφεία της Διευθύνσεως Καρτών της Τραπέζης, οδός Αιόλου, αριθμός 80, 
παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Βαρβάρας Α. Σγούρα ή νόμιμου 
αναπληρωτή της και αντιπροσώπων της Τραπέζης. 
 
3.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και έξι  (6) αναπληρωματικοί, 
στην περίπτωση που οι αρχικώς αναδειχθέντες νικητές ή κάποιοι εξ αυτών δεν 
προσέλθουν για την παραλαβή του επάθλου τους ή αρνηθούν την παραλαβή του ή 
διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή τους δεν είναι έγκυρη ή σε περίπτωση αδυναμίας 
εξεύρεσής τους εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τη θέση των ως άνω δικαιούχων θα καταλαμβάνει ο πρώτος 
αναπληρωματικός κατά τη σειρά κλήρωσής του, με τους ίδιους ως άνω όρους.    
 
3.3. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από τη Διεύθυνση Καρτών της Τραπέζης 

στους διαθέσιμους τηλεφωνικούς αριθμούς, όπως αυτοί είναι καταχωρημένοι στα 

http://www.alpha.gr/cards


συστήματά της και τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ειδική για το διαγωνισμό 

ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διαδικτυακή πύλη των καρτών Αlpha Bank  

www.alpha.gr/cards.  

 

3.4. Οι νικητές θα πρέπει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή τους να 
δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν το έπαθλο που κέρδισαν, ειδάλλως θα θεωρείται ότι 
δεν τα αποδέχονται, με συνέπεια να ειδοποιηθούν οι αναπληρωματικοί κατά τη σειρά 
κλήρωσής τους και με τους ίδιους ως άνω όρους.   
         
3.5. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν κληρονομούνται, δε μεταβιβάζονται και δεν 

ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Τα έπαθλα των ταξιδίων είναι 

προκαθορισμένα και δεσμευτικά για τους νικητές Κατόχους, επομένως μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν.  

                     

3.6. Η παράδοση των επάθλων πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής 

ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου των νικητών Κατόχων.  

 

3.7.  Η Τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές ή οι συνοδοί 

τους δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν για οποιοδήποτε λόγο τα σχετικά 

έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής στο 

ταξίδι. Η έκδοση και προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους 

νικητές, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμετοχή τους στο ταξίδι. 

Με την επιφύλαξη ότι το εφαρμοστέο δίκαιο δεν ορίζει διαφορετικά, η Τράπεζα, οι 

ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς και οι λοιποί εμπλεκόμενοι 

φορείς απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, αναφορικά με την πραγματοποίηση 

του ταξιδιού. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς οποιαδήποτε, οικονομική και 

άλλη υποχρέωση ή/και ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

 

4. Προσωπικά  Δεδομένα 

 

4.1. Οι Κάτοχοι, διά της συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια παρέχουν τη 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 αποκλειστικό 

σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού και της κλήρωσης και την απονομή των επάθλων, 

σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τόσο οι μετέχοντες στο 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 κλήρωσης δε θα χρησιμοποιηθούν 

για κανέναν άλλο σκοπό, παρά μόνο για τη παρούσα Προωθητική Ενέργεια. 

 

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

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

των νικητών που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.alpha.gr/cards.    

http://www.alpha.gr/cards


 

          

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 στην ιστοσελίδα της Τραπέζης 
www.alpha.gr/cards.  
 
5.3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά 
τυχόν ανακύψει, η οποία απορρέει από αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα 
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 
 
5.4. Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κυρίας Βαρβάρα 
A. Σγούρα, οδός Καποδιστρίου, αριθμός 36 (τηλ. 210 380 1906), και θα είναι 
αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, 
στην ειδική για το διαγωνισμό ιστοσελίδα της Τραπέζης στη διαδικτυακή πύλη των 
καρτών Αlpha 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.  
 
 
 
 

http://www.alpha.gr/cards

