ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«LUXURY CARDS KALOGIROU BONUS MASTERCARD»
H ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(εφεξής «Τράπεζα»), ως μέλος της Mastercard Europe Greece Μονοπρόσωπη ΑΕ
(εφεξής «Mastercard»), στο πλαίσιο της συνεργασίας 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, για την προώθηση και ενίσχυση της χρήσης των ως
άνω πιστωτικών Καρτών της Τράπεζας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στον Διαγωνισμό που ακολουθούν.
1. Αντικείμενο – Διάρκεια του Διαγωνισμού

1.1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια κλήρωσης, δέκα
(10) τυχερών νικητών Κατόχων, οι οποίοι, εφόσον πληρούν τις κατωτέρω
προϋποθέσεις (παρ. 2.1.1.), θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή αξίας τριακοσίων
(300,00 €) ευρώ, με δυνατότητα εξαργύρωσής της, μέσω αγορών σε οποιοδήποτε από
τα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικώς στον
όρο 3 της παρούσας.

1.2. Ο Διαγωνισμός, κατά τον οποίο ο Κάτοχος, θα μπορεί να συμμετέχει,
πραγματοποιώντας αγορές με χρήση πιστωτικών καρτών Classic Luxury Card
Kalogirou Bonus Mastercard και Premium Luxury Card Kalogirou Bonus Mastercard, θα
διαρκέσει τρεις (3) εβδομάδες. Συγκεκριμένα, ξεκινά την 01/10/2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 00:00 π.μ. και λήγει την 31/10/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα
23:59 μ.μ. (εφεξής «Διάρκεια του Διαγωνισμού»).
2. Προϋποθέσεις Επιβράβευσης

2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση που πραγματοποιείται, στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού, έχουν αυτοδίκαια οι Κάτοχοι, άνω των δεκαοχτώ (18) ετών, οι οποίοι
κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιήσουν, τουλάχιστον μία
ηλεκτρονική (εξ αποστάσεως) ή δια φυσικής παρουσίας συναλλαγή, με χρήση των
πιστωτικών τους καρτών Classic Luxury Card Kalogirou Bonus Mastercard και
Premium Luxury Card Kalogirou Bonus Mastercard, σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην
Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι η
συναλλαγή αυτή έχει αποσταλεί από την επιχείρηση και καταχωρηθεί στα λογιστικά
βιβλία της Τράπεζας το αργότερο έως την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της
κλήρωσης. Η ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της κλήρωσης του Διαγωνισμού
προηγείται της ημερομηνίας κληρώσεως κατά μία (1) ημέρα.

2.1.2. Καθ΄ όλη την Διάρκεια του Διαγωνισμού, κάθε Κάτοχος έχει δικαίωμα
επιβράβευσης μόνο μία φορά ανά κάθε Κάρτα του.

2.1.3. Έγκυρες συναλλαγές, με δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, λογίζονται μόνο οι
συναλλαγές, η αποπληρωμή του αντιτίμου των οποίων θα γίνεται από τον Κάτοχο με
χρήση των Καρτών του Classic Luxury Card Kalogirou Bonus Mastercard και Premium
Luxury Card Kalogirou Bonus Mastercard.
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2.1.4. Οι συναλλαγές που ολοκληρώνονται με τη χρήση πρόσθετων Καρτών,
προστίθενται στις συναλλαγές του κυρίου Κατόχου.

2.2. Όσον αφορά τους Κατόχους περισσότερων Καρτών, αυτοί δύνανται να
συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με όλες τις Κάρτες, για εκάστη από τις οποίες ισχύουν οι
παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.
2.3. Αντιλογισμοί συναλλαγών, αποπληρωμή της Κάρτας, αναλήψεις μετρητών από
μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (ΑΤΜ) και από ταμεία καταστημάτων τραπεζών,
μεταφορές υπολοίπου από κάρτες εκδόσεως άλλων τραπεζών, ετήσιες συνδρομές,
πάγιες εντολές αποπληρωμής κάρτας, καθώς και δόσεις που χρεώνονται στο
λογαριασμό της Κάρτας του Κατόχου, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά
αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη αυτής, δεν
θεωρούνται συναλλαγές που επιτρέπουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

2.4. Εξαιρούνται από τη δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό: α) Οι εργαζόμενοι
στη Mastercard Europe Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε. ή/και οποιοσδήποτε άλλος
απασχοληθεί επαγγελματικά με τη διοργάνωση του Διαγωνισμού, β) Οι εργαζόμενοι
στην Εταιρεία, γ) Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα και δ) οι υφιστάμενοι και νέοι Kάτοχοι
καρτών Classic Luxury Card Kalogirou Bonus Mastercard και Premium Luxury Card
Kalogirou Bonus Mastercard που ρητά δηλώνουν στην Τράπεζα ότι δεν επιθυμούν να
συμμετάσχουν στον παρόντα Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον κατωτέρω όρο 2.6.

2.5. Επιπλέον, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι οι
εξής:

α) Κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της κλήρωσης, η Κάρτα να είναι σε
ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει γίνει αίτηση διακοπής της.

β) Η προσήκουσα αποπληρωμή της Κάρτας (εμπρόθεσμη πληρωμή τουλάχιστον της
ελάχιστης μηνιαίας καταβολής).
γ) Η μη ύπαρξη, κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου των κληρώσεων,
καθυστερημένων οφειλών για χρονικό διάστημα άνω των 29 ημερών.
δ) Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι άνω των δεκαοχτώ (18) ετών.

2.6. Οι Κάτοχοι που, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις επιβράβευσης (παρ. 2.1.1.) δεν την
επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να το δηλώσουν τηλεφωνικώς στο 210
3260000.
3. Κλήρωση – Ανάδειξη νικητών του Διαγωνισμού - Έπαθλα

3.1. Η κλήρωση, για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί την
15.10.2021, ημέρα Δευτέρα στις 11:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Καρτών και
Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών της Alpha Bank, οδός Αιόλου αρ. 80, 105 59 Αθήνα,
παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κυρίας Βαρβάρας Σγούρα και αντιπροσώπων
της Τράπεζας.

3.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10)
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.
2

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 στον αριθμό, τον οποίο έχουν δηλώσει
στην Τράπεζα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο Οι Κάτοχοι φέρουν την αποκλειστική
ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους στα συστήματα της
Τράπεζας. Η μη αποδοχή της συμμετοχής του Κατόχου στον Διαγωνισμό λόγω μη
τηρήσεως της υποχρέωσής του για επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων δεν δύναται
να γεννήσει καμία αξίωση του Κατόχου κατά της Τραπέζης.

3.4. Οι νικητές θα πρέπει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή τους να
δηλώσουν 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. Οι νικητές που θα ανταποκριθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα
παραλάβουν το έπαθλό τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση την οποία
έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή με άλλη διεύθυνση που υποδείξουν κατά την αποδοχή
του επάθλου. Η παράδοση των επάθλων πραγματοποιείται με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου των νικητών Κατόχων.

3.6. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν κληρονομούνται, δε μεταβιβάζονται και δεν
ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Κατά την εξαργύρωσή τους, οποιαδήποτε
αγορά πραγματοποιηθεί πλέον του ποσού των €300 του επάθλου βαρύνει τους νικητές
Κατόχους, ενώ η εξαργύρωση πρέπει να γίνει εφάπαξ, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να
σπάσει το ποσό σε παραπάνω από μία (1) αγορές.
3.7. Οι νικητές έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τα έπαθλα σε όλα τα
καταστήματα Kalogirou στις παρακάτω διευθύνσεις:
•

•
•
•
•
•
•

Σταδίου 4, 10564, Αθήνα

Πατριάρχου Ιωακείμ 4, 10675 Κολωνάκι

Μητροπόλεως 75, 54622 Θεσσαλονίκη
Παναγίτσας 5, 14562 Κεφαλάρι

Ηρ. Πολυτεχνείου 56 18535 Πειραιάς

Αγγ. Μεταξά 18 & Γρ. Λαμπράκη 19

16674 Γλυφάδα

Αρκαδίας 36, 12132 Περιστέρι

καθώς και στα καταστήματα Ferragamo, Hogan, Tod’s και Philipp Plein στις παρακάτω
διευθύνσεις:
•

•
•
•

Tod's: Πανεπιστημίου 4,

10671 Αθήνα

Hogan: Αναγνωστοπούλου 4, 10673 Κολωνάκι

Salvatore Ferragamo: Σταδίου 4, 10564
Philipp Plein: Σταδίου 4, 10564 Αθήνα

Αθήνα

3.8. Κατά την εξαργύρωση των επάθλων μπορούν να επιλεγούν προϊόντα όλων των
σειρών με εξαίρεση τα σήματα: MCM, Amina Muaddi, Prada και Mach&Mach.
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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
δωροεπιταγών, 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 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 εν λόγω
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 σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του
συνόλου των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η Mastercard ή/και η Τράπεζα
διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μια συμμετοχή, εάν κρίνει, ότι αυτή
έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

5.2. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του,
συμπεριλαμβανομένης και της Διάρκειας του Διαγωνισμού , εφόσον αυτό κριθεί
απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε
τέτοια τροποποίηση. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε σχετική
τροποποίηση κατά τα προαναφερθέντα, αυτή θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης
των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο της
Τράπεζας (www.alpha.gr/cards).

5.3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση των
όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό θα διέπεται από
το Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια
Δικαστήρια της Αθήνας.
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5.4. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα είναι
αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στην ειδική
ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διαδικτυακή πύλη των καρτών της Alpha Bank
www.alpha.gr/cards.
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