
ΟΡΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BONUS 

(Lucky Draw) ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Black Friday σημαίνει Bonus! 
 
Συμμετέχοντες: Στην προωθητική ενέργεια Lucky Draw λαμβάνουν μέρος όλοι οι νόμιμοι 

κάτοχοι πιστωτικών καρτών της Alpha Bank, οι οποίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Επιβραβεύσεως Bonus της Τράπεζας, οι οποίοι κάτοχοι θα πραγματοποιήσουν κατά τη 

διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, με χρήση της κάρτας τους, συναλλαγή στον Κωτσόβολο 

που συμμετέχει στο ανωτέρω Πρόγραμμα της Τράπεζας, εφόσον οι ανωτέρω συναλλαγές 

υπάγονται στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους Όρους Προγράμματος Επιβραβεύσεως Bonus 

της Τραπέζης και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συναλλαγές θα έχουν αποσταλεί από 

τον Bonus Συνεργάτη και καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της Τραπέζης το αργότερο έως 

την 20.11.2022 και ώρα 23.59.59.  

Η διάρκεια της ενέργειας είναι από 15.11.2022 έως και 20.11.2022.  

Αντιλογισμοί συναλλαγών, υπερβάσεις πιστωτικού ορίου καθώς και δόσεις που χρεώνονται 

στο λογαριασμό της κάρτας του Κατόχου κατά τη Διάρκεια της ανωτέρω προωθητικής 

ενέργειας, αλλά αφορούν σε συναλλαγές με χρήση πιστωτικών καρτών Bonus της Alpha 

Bank που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη αυτής, δεν θεωρούνται συναλλαγές που 

επιτρέπουν τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια. Από την απόδοση των 100.000 Bonus 

πόντων εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Alpha Bank.  

Μηχανισμός απόδοσης των 100.000 Bonus Πόντων: Για το σκοπό διεξαγωγής της παρούσης 

προωθητικής ενέργειας, 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. Οι εκατό χιλιάδες 

(100.000) Bonus πόντοι αποδίδονται δέκα φορές (10) ανά ημέρα και έως στο τέλος της 

προωθητικής ενέργειας, σε σύνολο, θα έχουν αποδοθεί (60) εξήντα φορές.  

Οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικών καρτών Bonus που θα έχει πραγματοποιηθούν στον 

Κωτσόβολο και θα λάβουν, με βάση τη χρονική προτεραιότητά της, τον αύξοντα αριθμό 100, 

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,1.000 ανά ημέρα, θα αποδίδονται αυτόματα μαζί με 

τους Bonus πόντους της συναλλαγής και οι εκατό χιλιάδες (100.000) Bonus πόντοι από την 

προωθητική ενέργεια. Τους πρώτους 100.000 Bonus πόντους ανά ημέρα δηλαδή θα κερδίζει 

η συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στον Κωτσόβολο με χρήση πιστωτικής κάρτας Bonus 

στις 15.11.2022 και θα λάβει τον αύξοντα αριθμό εκατό (100) την συγκεκριμένη ημέρα. 

Αντιστοίχως, η συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στον Κωτσόβολο στις 16.11.2022 με 

αύξοντα αριθμό εκατό (100) την συγκεκριμένη ημέρα κερδίζει τους ενδέκατους 100.000 Bonus 

πόντους έως και την συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στον Κωτσόβολο στις 20.11.2022 

με αύξοντα αριθμό εκατό (100) την συγκεκριμένη ημέρα, η οποία θα κερδίζει τους (60) 

εξηκοστούς 100.000 Bonus πόντους.  

Ως πρώτη συναλλαγή ανά ημέρα ορίζεται η πρώτη συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στον 

Κωτσόβολο στις 15.11.2022 και ώρα 00.00.01, αξίας άνω του ενός (1) ευρώ, εντός 

καταστημάτων, μέσω τηλεφωνικών αγορών καθώς και συναλλαγών μέσω διαδικτύου 

(internet) και θα καταχωρηθεί πρώτη στα συστήματα της Τραπέζης την εν λόγω ημέρα. Η 

συναλλαγή αυτή θα λάβει τον αύξοντα αριθμό ένα (1). Σε περίπτωση που η συναλλαγή 

ολοκληρωθεί στον Κωτσόβολο με τρόπο που δεν θα εκδοθεί απόδειξη (όπως για παράδειγμα 

ηλεκτρονικά) αυτή θα λάβει κανονικά αύξοντα αριθμό και ο Κάτοχος συμμετέχει στην 

προωθητική ενέργεια. Οι Κάτοχοι, διά της συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια 

παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Τράπεζα, 

μέσω της ίδιας ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσει η Τράπεζα, των δηλωθέντων 

στοιχείων τους με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας. Τα στοιχεία 

των κατόχων των οποίων οι συναλλαγές τους κέρδισαν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 

για την παρούσα προωθητική ενέργεια και πιθανή διενέργεια έρευνας ικανοποίησης των 



Νικητών. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ικανοποίησης θα 

πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν καταγεγραμμένης τηλεφωνικής συναίνεσης των Νικητών.  

Οι Νικητές κάθε ημέρας, θα δουν στην απόδειξη της συναλλαγής το ακόλουθο ενημερωτικό 

μήνυμα: «Συγχαρητήρια. Κερδίσατε 100.000 Bonus Πόντους» Η απόδοση των 100.000 

Bonus πόντων είναι προαιρετική και οι Νικητές δύνανται να αρνηθούν την πίστωση των 

Bonus πόντων. Οι Νικητές έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν καλώντας και οι ίδιοι στην 

Εξυπηρέτηση Πελατών της Alpha Bank στον τηλεφωνικό αριθμό 210 3260000 αλλά και να 

δουν οι ίδιου την πίστωση των 100.000 Bonus πόντων μέσω της εφαρμογής Bonus App. Οι 

100.000 Bonus πόντοι είναι προσωπικοί, και δεσμευτικοί για τον Νικητή, επομένως δεν 

τροποποιούνται, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα.  

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

συνόλου των όρων συμμετοχής. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναβολής 

ή ματαιώσεως της ανωτέρω προωθητικής ενέργειας και διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιήσει μονομερώς τους ανωτέρω όρους της ή και τον τρόπο διεξαγωγής της, εφόσον 

αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε 

τέτοια τροποποίηση. Οι όροι της ανωτέρω προωθητικής ενέργειας θα είναι αναρτημένοι κατά 

τη Διάρκεια της ανωτέρω προωθητικής ενέργειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του 

Προγράμματος Επιβράβευσης Bonus 


