ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«LUXURY CARDS KALOGIROU BONUS MASTERCARD»
H ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «Τράπεζα»), στο πλαίσιο της
συνεργασίας της με την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Α.Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ» (εφεξής “Εταιρεία”)
διοργανώνει τον Διαγωνισμό «LUXURY CARDS KALOGIROU BONUS
MASTERCARD» (εφεξής «Διαγωνισμός») για τους κατόχους των
πιστωτικών καρτών CLASSIC LUXURY CARD KALOGIROU BONUS
MASTERCARD και PREMIUM LUXURY CARD KALOGIROU BONUS
MASTERCARD (εφεξής «Κάτοχοι»), οι οποίοι προβαίνουν σε αγορές
με χρήση των Καρτών τους στα φυσικά καταστήματα KALOGIROU,
TOD’S, HOGAN, SALVATORE FERRAGAMO, PHILIPP PLEIN,
HARALAS, DKNY, GEOX, UNDER ARMOR, ADIDAS, FREDDY,
SAUCONY, FILA (εφεξής «Καταστήματα»), με τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό που ακολουθούν
(εφεξής «Όροι Συμμετοχής»).
1. Αντικείμενο – Διάρκεια του Διαγωνισμού
1.1. Στον Διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος όλοι οι νόμιμοι Κάτοχοι, οι
οποίοι θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, με
χρήση της κάρτας τους, συναλλαγή στα Καταστήματα και υπό την
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συναλλαγές θα έχουν αποσταλεί από την
Εταιρεία και καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της Τραπέζης το
αργότερο έως την 09/07/2022 και ώρα 23.59.59.
1.2. Ο Διαγωνισμός ξεκινά την 10/06/2022, ημέρα Παρασκευή και
λήγει την 09/07/2022, ημέρα Σάββατο. Από την διάρκεια του
διαγωνισμού εξαιρούνται οι ημέρες 12/06/2022, 19/06/2022,
26/06/2022, 03/07/2022 (εφεξής «Διάρκεια του Διαγωνισμού»).
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2. Προϋποθέσεις Επιβράβευσης
2.1. Αντιλογισμοί συναλλαγών, υπερβάσεις πιστωτικού ορίου καθώς
και δόσεις που χρεώνονται στην Κάρτα του Κατόχου κατά τη
Διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά αφορούν σε συναλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη αυτής, δεν αποτελούν
συναλλαγές που επιτρέπουν τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
2.2. Οι συναλλαγές που ολοκληρώνονται με τη χρήση πρόσθετων
Καρτών, προστίθενται στις συναλλαγές του κυρίου Κατόχου.
2.3. Όσον αφορά τους Κατόχους περισσότερων της μίας KALOGIROU
BONUS MASTERCARD Κάρτας, αυτοί δύνανται να συμμετέχουν στον
Διαγωνισμό με όλες τις Κάρτες, για εκάστη από τις οποίες ισχύουν οι
παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.
3. Έπαθλα
3.1. Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού θα παρέχεται αυξημένη
επιβράβευση στους Κατόχους που διενεργούν συναλλαγές στα
Καταστήματα και συγκεκριμένα θα τους χορηγούνται 20 Bonus
πόντοι ανά 1€ συναλλαγής με χρήση των πιστωτικών καρτών
CLASSIC LUXURY CARD KALOGIROU BONUS MASTERCARD και
PREMIUM LUXURY CARD KALOGIROU BONUS MASTERCARD.
3.2. Επιπλέον, για το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού, κάθε
συναλλαγή λαμβάνει καθημερινά στο σύστημα της Τράπεζας,
αυτομάτως, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μοναδικό αύξοντα αριθμό,
με βάση τη χρονική προτεραιότητα καταχώρισης της σε αυτό, έναντι
των λοιπών συναλλαγών.
3.3. Οι είκοσι χιλιάδες (20,000) Bonus πόντοι αποδίδονται μία φορά
(1) ανά ημέρα και έως στο τέλος του Διαγωνισμού, σε σύνολο, θα
έχουν αποδοθεί (25) εικοσιπέντε φορές.
Στη συναλλαγή που θα έχει πραγματοποιηθεί σε κάποιο από τα
Καταστήματα και θα λάβει, με βάση τη χρονική προτεραιότητά της,
τον αύξοντα αριθμό εκατό (100) ανά ημέρα, θα αποδίδονται
αυτόματα μαζί με τους Bonus πόντους της συναλλαγής και οι είκοσι
χιλιάδες (20,000) Bonus πόντοι από τον Διαγωνισμό.
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Τους πρώτους 20.000 Bonus πόντους δηλαδή θα κερδίζει η
συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί σε κάποιο από τα
Καταστήματα στις 10/06/2022 και θα λάβει τον αύξοντα αριθμό
εκατό (100) την συγκεκριμένη ημέρα. Αντιστοίχως, η συναλλαγή που
θα πραγματοποιηθεί σε κάποιο από τα Καταστήματα στις
11/06/2022 με αύξοντα αριθμό εκατό (100) την συγκεκριμένη
ημέρα κερδίζει τους δεύτερους 20.000 Bonus πόντους έως και την
συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί σε κάποιο από τα
Καταστήματα στις 09/07/2022 με αύξοντα αριθμό εκατό (100) την
συγκεκριμένη ημέρα, η οποία θα κερδίζει τους (25) εικοστούς
πέμπτους 20.000 Bonus πόντους.
Ως πρώτη συναλλαγή ανά ημέρα ορίζεται η πρώτη συναλλαγή που
θα πραγματοποιηθεί στις 10/06/2022, αξίας άνω του ενός (1) ευρώ,
εντός των Καταστημάτων και θα καταχωρηθεί πρώτη στα
συστήματα της Τραπέζης την εν λόγω ημέρα. Η συναλλαγή αυτή θα
λάβει τον αύξοντα αριθμό ένα (1).
Ο νικητής κάθε ημέρας, θα δει στην απόδειξη της συναλλαγής το
ακόλουθο ενημερωτικό μήνυμα: «Συγχαρητήρια. Κερδίσατε 20.000
Bonus Πόντους».
4. Προσωπικά Δεδομένα
4.1. 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 την απονομή των Bonus πόντων, σύμφωνα με
τους παρόντες όρους. Οι μετέχοντες στον Διαγωνισμό έχουν
δικαίωμα 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.
4.2. Η άσκηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης ή/και του
δικαιώματος διαγραφής, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι
απαραίτητα για την διενέργεια ή/και τη συνέχιση του παρόντος
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Διαγωνισμού, συνεπάγεται είτε τη μη δυνατότητα συμμετοχής,
εφόσον ασκηθούν πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού είτε την
αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής των Κατόχων σε αυτήν
εφόσον ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.
4.3. 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 Διαγωνισμό.
4.4. Τα στοιχεία των Κατόχων που θα συμμετάσχουν στον
Διαγωνισμό δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά
μόνο για τον παρόντα Διαγωνισμό.

5. Λοιποί Όροι
5.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει και
συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων
Συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς
επικαιροποιημένοι, καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, στον
επίσημο ιστότοπο της Τράπεζας (www.alpha.gr).
5.2. Για το Διαγωνισμό ισχύουν συμπληρωματικά οι όροι του
Πλαισίου Συνεργασίας – Γενικοί Όροι Διενέργειας Τραπεζικών
Συναλλαγών και του Προγράμματος Επιβράβευσης Bonus, όπως
αναρτώνται διαρκώς επικαιροποιημένοι στον επίσημο ιστότοπο της
Τράπεζας (www.alpha.gr).
5.3. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναβάλει ή να ματαιώσει τη
διεξαγωγή του Διαγωνισμού εν γένει, ανεξαρτήτως σταδίου και
αποτελέσματος στο οποίο μπορεί να ευρίσκονται, κατά τον χρόνο
της ως άνω αναβολής ή ματαίωσης, γνωστοποιώντας τούτο μέσω
σχετικής ανακοίνωσής της, αναρτώμενης στον επίσημο ιστότοπό της
(www.alpha.gr). Ομοίως, η Τράπεζα δύναται να τροποποιήσει τους
Όρους Συμμετοχής, μεταξύ άλλων και τον τρόπο/χρόνο διεξαγωγής
του Διαγωνισμού εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, γνωστοποιώντας
κάθε ως άνω τροποποίηση με σχετική ανακοίνωσή της στον επίσημο
ιστότοπό της (www.alpha.gr). Οι ως άνω τροποποιήσεις των Όρων
Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για τους έχοντες δικαίωμα
συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η Τράπεζα απαλλάσσεται οιασδήποτε
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ευθύνης αναφορικά με την αναβολή ή ματαίωση του Διαγωνισμού ή
με τις ως άνω τροποποιήσεις, οι οποίες θα ισχύουν κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και, σε κάθε περίπτωση, επιφυλάσσεται ως προς
την απονομή ή μη των αναλογούντων Επάθλων στους
αναδεικνυόμενους εκ της Κλήρωσης Συνδρομητές – νικητές, σε
περίπτωση που αυτή (Κλήρωση) θα έχει διεξαχθεί πριν από την
αναβολή ή ματαίωση του Διαγωνισμού ή πριν από την για όποια
αιτία τροποποίηση των Όρων Συμμετοχής.
5.4. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος,
παράλειψης, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή στη
μετάδοση δεδομένων ή διακοπής γραμμής τηλεπικοινωνιών,
προβλημάτων ή τεχνικών δυσλειτουργιών τηλεπικοινωνιακών
δικτύων ή γραμμών, online ηλεκτρονικών/μηχανογραφικών
συστημάτων, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, αδυναμίας
λήψης/καταγραφής συμμετοχής στο Διαγωνισμό, αν για οιοδήποτε
λόγο επηρεάζεται προσωρινά η ομαλή εξέλιξη του Διαγωνισμού
ή/και της Κλήρωσης αυτού.
5.5. Επίσης η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση
καθυστέρησης στη λήψη συμμετοχών ή απώλειας συμμετοχών για
οιοδήποτε λόγο κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
5.6. Σε περίπτωση δε που για οιοδήποτε λόγο καταργηθεί η
λειτουργία του Προγράμματος Επιβράβευσης Bonus, ή/και
ακυρωθεί-ούν η/οι Κάρτα-ες Bonus αυτομάτως ακυρώνεται,
αντίστοιχα, ο Διαγωνισμός ή/και οι συμμετοχές του/των εν λόγω
Κατόχου/Κατόχων σε αυτόν, της Τράπεζας απαλλασσομένης εξ
οιασδήποτε ευθύνης εκ της ανωτέρω αιτίας ή με αφορμή αυτή.
5.7. Οι Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικώς με αυτούς τα
δικαστήρια της Αθήνας έχουν συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα λοιπά
κατά περίπτωση αρμόδια σύμφωνα με το νόμο δικαστήρια.
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