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 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Επιβραβεύσεως (εφεξής το «Πρόγραμμα») ενήμερων πελατών 

στεγαστικών δανείων και ενήμερων Μικρών Επιχειρήσεων (Επιχειρήσεις με 

κύκλο εργασιών έως € 2,5 εκατ. και με όριο επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων 

έως € 1 εκατ.) (εφεξής «Δανειολήπτες»), προβαίνει στη χορήγηση προνομίων 

και προστασίας σε έκτακτες συνθήκες,  με τους όρους και τις Προϋποθέσεις που 

ακολουθούν.  

 

1.Ορισμοί 

1.1. Μικρές Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως € 2,5 

εκατομμύρια και με όριο επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων έως και € 1 

εκατομμύριο. 

1.2. Δανειολήπτες: Ο όρος περιλαμβάνει τους ενήμερους οφειλέτες 

στεγαστικών δανείων και ενήμερες Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν λάβει 

οποιασδήποτε μορφής δάνειο από την Τράπεζα.  

1.3. Πρόγραμμα: Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης των ενήμερων πελατών 

στεγαστικών δανείων και των Μικρών Επιχειρήσεων. 

 

 

2. Αντικείμενο – Παροχές Προγράμματος Επιβράβευσης  

2.1. Αντικείμενο του Προγράμματος Επιβράβευσης είναι η παροχή στους 

Δανειολήπτες όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1.2. ανωτέρω, προνομίων 

σε αναγνώριση της συνεπούς και απρόσκοπτης αποπληρωμής των οφειλών τους, 

με σκοπό τη στήριξη των πελατών της Τραπέζης και τη συμβολή στην ανάκαμψη 

της αγοράς της στεγαστικής πίστης και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων .  

2.2. Ειδικότερα, το εν λόγω Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

επιβραβεύσεις: 

i. Μείωση 10% στα ασφάλιστρα της ενυπόθηκης κατοικίας ή του ακινήτου, 

κατά περίπτωση,  των Δανειοληπτών, μέσω της AXA Ασφαλιστικής Α.Ε..  

Η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται αυτόματα στην επόμενη ανανέωση του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου των Δανειοληπτών που θα πραγματοποιηθεί 

εντός του έτους 2020.  

Όσον αφορά ειδικότερα τις Μικρές Επιχειρήσεις, η μείωση αφορά τα 

ασφάλιστρα του ακινήτου επί του οποίου υπάρχει εμπράγματο βάρος σε 

εξασφάλιση επιχειρηματικής οφειλής προς την Τράπεζα. 

ii. Δωρεάν Ασφαλιστική Κάλυψη σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής 

ανικανότητας  για εργασία του πρώτου οφειλέτη του δανείου λόγω 

ατυχήματος. Η παροχή αυτή αφορά το έτος 2020 και περιλαμβάνει την 

αποπληρωμή  της μηνιαίας δόσης του δανείου, έως του ποσού των ΕΥΡΩ 
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500 ανά μήνα, για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες. Προϋπόθεση για τη 

χορήγηση της ανωτέρω παροχής είναι ότι ο οφειλέτης δε έχει υπερβεί το 

65ο έτος της ηλικίας του  την 01.01.2020.  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω κάλυψη αφορά μόνο τους ενήμερους οφειλέτες 

στεγαστικών δανείων και όχι τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα και 

ατομικές επιχειρήσεις). 

iii. Χορήγηση 10.000 Bonus Πόντων ετησίως σε οποιαδήποτε Bonus κάρτα 

διαθέτουν οι Δανειολήπτες που θα χρησιμοποιηθεί για την πρώτη αγορά 

του 2020, μέχρι την 31.03.2020, ανεξαρτήτως ύψους αντιτίμου. 

Η συγκεκριμένη παροχή αφορά τόσο τους οφειλέτες, όσο και τους 

συνοφειλέτες στεγαστικών δανείων, ενώ οι Bonus Πόντοι αποδίδονται 

μία φορά ανά Δανειολήπτη ανεξαρτήτως εάν διαθέτουν περισσότερες 

από μία Bonus κάρτα . Σε περίπτωση που δανειολήπτης είναι Μικρή 

Επιχείρηση, οι ανωτέρω Πόντοι θα αποδίδονται στην business κάρτα της 

επιχείρησης που θα χρησιμοποιηθεί πρώτη κατά τα προαναφερθέντα. 

Αν Δανειολήπτες δε διαθέτουν κάρτα Bonus της Alpha Bank, έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα για έκδοση νέας κάρτας (πιστωτικής ή 

χρεωστικής), έως 31.03.2020, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας. 

Εφόσον η κάρτα εκδοθεί, δε θα έχει συνδρομή για τον πρώτο χρόνο και η 

πίστωση των ανωτέρω Πόντων θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη αγορά 

της κάρτας.  

iv. Δυνατότητα λήψης νέου στεγαστικού δανείου, για αγορά, ανέγερση, 

αποπεράτωση, ανακαίνιση κατοικίας προς δανειολήπτες στεγαστικών 

δανείων ή νέας χρηματοδότησης προς Μικρές Επιχειρήσεις με 

κυμαινόμενο επιτόκιο μειωμένο κατά 0,50%, καθώς και αξιολόγηση του 

σχετικού αιτήματος κατά άμεση προτεραιότητα.  

v. Επιδότηση 10% σε κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου στην 

AXA Ασφαλιστική Α.Ε., που θα καταρτίσουν οι Δανειολήπτες μέσω 

οποιουδήποτε Καταστήματος της Alpha Bank.  

Σε περίπτωση που δανειολήπτης είναι Μικρή Επιχείρηση, η ανωτέρω 

παροχή αφορά ασφαλιστήρια που καταρτίζονται για τους νόμιμους 

εκπροσώπους της ως άνω Επιχείρησης που φέρουν την ιδιότητα αυτή 

κατά τη στιγμή της σύναψης του νέου συμβολαίου.  

Η εν λόγω επιδότηση χορηγείται απευθείας από την Τράπεζα προς τους 

Δανειολήπτες με επιστροφή του σχετικού ποσού.  

vi. Προσαύξηση κατά 0,10% των εκάστοτε επιτοκίων διαπραγματεύσιμων 

προθεσμιακών καταθέσεων σε Ευρώ, που θα συνάψουν εντός του 2020 

οι Δανειολήπτες, μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας. 

 

 

3. Συμμετοχή  

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής  στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης, με την επιφύλαξη της 

διάταξης της επόμενης παραγράφου, έχουν οι Ιδιώτες Πελάτες με προϊόντα 

στεγαστικών δανείων καθώς και Μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν δανειακή σχέση 
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με την Τράπεζα πάνω από  τρία (3) έτη και οι οποίοι είναι συνεπείς και ενήμεροι 

για το σύνολο των οφειλών τους προς την Τράπεζα τους τελευταίους 36 μήνες. 

3.2. Στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 

Δανειολήπτες  που έχουν λάβει δάνεια ειδικών κατηγοριών, όπως επιδοτούμενα 

δάνεια, δάνεια που χορηγούνται με βάση ειδικές διατάξεις (π.χ. δάνεια φυσικών 

καταστροφών), δάνεια που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου, καθώς επίσης και δάνεια σε καθεστώς ρύθμισης. 

 

 

4. Προσωπικά Δεδομένα  

4.1. Για το σκοπό της μείωσης των ασφαλίστρων της ενυπόθηκης κατοικίας (παρ. 

2.2., i ανωτέρω) και της δωρεάν παροχής ασφαλιστικής κάλυψης για την 

αποπληρωμή του δανείου (παρ. 2.2., ii ανωτέρω), τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα του Δανειολήπτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της Μικρής 

Επιχείρησης, που αφορούν στο ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και την ημερομηνία 

γέννησης αυτού, θα διαβιβαστούν στην AXA Ασφαλιστική Α.Ε., για την υλοποίηση 

της κατάρτισης, παρακολούθησης και υλοποίησης του σχετικού ασφαλιστηρίου 

ή και της μείωσης των ασφαλίστρων. Οι Δανειολήπτες δύνανται να ενημερωθούν 

περαιτέρω για την επεξεργασία των δεδομένων τους από την ως άνω 

ασφαλιστική εταιρεία, από την ιστοσελίδα της 

(https://www.axa.gr/el/proswpika-dedomena/). 

4.2.  Η Τράπεζα, ως 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 άλλων 

προσώπων που θα εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της, τα προσωπικά 

δεδομένα των Δανειοληπτών, διά μερικώς αυτοματοποιημένων μέσων, με 

αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση και παρακολούθηση τoυ Προγράμματος 

Επιβράβευσης.  

4.3. Κατά τα λοιπά, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του 

Δανειολήπτη από την Τράπεζα και τα δικαιώματα αυτού, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα» (έκδοση 1.0./Μάιος 2018), την οποία έχει λάβει ο Δανειολήπτης και 

η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

(https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf). 

(*Ο ανωτέρω όρος αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και ατομικές 

επιχειρήσεις) 

 

5. Έναρξη Προγράμματος 

Όλα τα ανωτέρω προνόμια του Προγράμματος αφορούν το έτος 2020 και θα 

παρέχονται στους δικαιούχους Δανειολήπτες από τον Ιανουάριο του 2020. 

 

6. Λοιποί Όροι 

6.1. Η συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.  

https://www.axa.gr/el/proswpika-dedomena/
https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf
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6.2 Σε περίπτωση αθέτησης από δικαιούχο Δανειολήπτη οποιασδήποτε 

υποχρέωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε συμβατική του σχέση με την 

Τράπεζα ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, η τελευταία δικαιούται να 

διακόψει άμεσα οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του 

Προγράμματος προς αυτόν, να αναστείλει ή/και να ακυρώσει τη συμμετοχή του 

στο Πρόγραμμα, καθώς και να ακυρώνει όλους τους Πόντους που έχουν 

συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.  

6.3. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του 

Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, και δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, η οποία σε 

κάθε περίπτωση δε θα έχει αναδρομική ισχύ. Σε περίπτωση τροποποίησης, οι 

Δανειολήπτες θα ενημερώνονται μέσω του Αντιγράφου Κινήσεων Λογαριασμού 

(extrait) που λαμβάνουν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσω της ιστοσελίδας της 

Τράπεζας. 

6.4. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Πρόγραμμα διέπεται από το 

ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.  

 

 

Τα προνόμια του Προγράμματος ισχύουν έως και 31.12.2020 

 


