Όροι Χρήζεως

Η ππεξεζία “Alpha SecureWeb”, πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ Alpha Bank,
ζαο παξέρεη πξφζζεηε αζθάιεηα γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ
πνπ πξαγκαηνπνηείηε κε ηηο θάξηεο Visa ή θαη MasterCard, έθδνζεο Alpha
Bank, κέζσ Δηαδηθηχνπ. Επηιέγνληαο έλα κπζηηθφ φλνκα ρξήζηε (username)
θαη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password ή securecode), ηα νπνία
πιεθηξνινγείηε καδί κε ηνλ αξηζκφ ηεο θάξηαο ζαο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο
απηήο, φηαλ πξαγκαηνπνηείηε αγνξέο απφ ζπκκεηέρνπζεο ζηα πξνγξάκκαηα
“Verified by Visa” θαη
“MasterCard® SecureCode™” επηρεηξήζεηο, πξνζηαηεχεζηε απφ θάζε κε
εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηεο θάξηαο ζαο ζην Δηαδίθηπν.
Πξνυπφζεζε ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο “Alpha SecureWeb” είλαη λα
ζπκθσλήζεηε κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο παξαθαινχκε λα
δηαβάζεηε πξνζεθηηθά πξηλ απνθαζίζεηε λα ηνπο δερηείηε.
1. Αποδοτή όρων
1.1. Οη παξφληεο φξνη δηέπνπλ ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο “Alpha SecureWeb”.
Εγγξαθή γηα ηελ ππεξεζία “Alpha SecureWeb” ή ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο
ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή ησλ παξφλησλ φξσλ.
1.2. Γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο “Alpha SecureWeb” εθαξκφδνληαη νη
παξφληεο φξνη θαζψο θαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο θάξηαο
ζαο.
1.3. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε κεηαμχ ησλ παξφλησλ
φξσλ θαη ησλ φξσλ ζχκβαζεο ηεο θάξηαο ζαο, ππεξηζρχνπλ νη ηειεπηαίνη.
2. Εγγραθή
2.1. Γηα λα εγγξάςεηε ηελ θάξηα ζαο, Visa ή θαη MasterCard έθδνζεο Alpha
Bank, ζηελ ππεξεζία “Alpha SecureWeb” πξέπεη λα παξάζρεηε ζηελ Alpha
Bank ζπγθεθξηκέλεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζαο δεηεζνχλ θαηά ηε
δηαδηθαζία εγγξαθήο ηεο θάξηαο ζαο γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ζαο (ζην εμήο
Πιεξνθνξίεο Ταπηφηεηαο), αθνινπζψληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη
ζπκπιεξψλνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ
ππνινγηζηή ζαο. Οη Πιεξνθνξίεο Ταπηφηεηαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη
αθξηβείο θαη αιεζείο, ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ Alpha Bank.
2.2. Μεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ Πιεξνθνξηψλ Ταπηφηεηαο ζα
ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password ή securecode),
έλα φλνκα ρξήζηε (username) θαζψο θαη έλα πξνζσπηθφ κήλπκα (personal
message), ην νπνίν δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηξηάληα (30) ραξαθηήξεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ θελψλ δηαζηεκάησλ (ζην εμήο Σηνηρεία
Αζθαιείαο).

2.3. Κάζε θνξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηε κία ζπλαιιαγή ζην Δηαδίθηπν κε ηελ
θάξηα ζαο ζα εκθαλίδνληαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο (password ή securecode)
θαη ην πξνζσπηθφ κήλπκα (personal message) πνπ έρεηε επηιέμεη θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα παξέρνληαη νη Πιεξνθνξίεο Ταπηφηεηάο ζαο ζηελ
επηρείξεζε κε ηελ νπνία έρεηε επηιέμεη λα ζπλαιιαρηείηε.
2.4. Η Alpha Bank δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε γηα
εγγξαθή ζηελ ππεξεζία “Alpha SecureWeb” ζηελ πεξίπησζε πνπ νη
παξαζρεζείζεο Πιεξνθνξίεο Ταπηφηεηαο δελ είλαη αθξηβείο, αιεζείο,
επαξθείο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα
επηβεβαησζνχλ.
2.5. Σε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ησλ παξαζρεζεηζψλ
Πιεξνθνξηψλ Ταπηφηεηαο κεηαβιεζεί, αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε λα
ελεκεξψζεηε άκεζα ηελ Alpha Bank, κε θάζε πξφζθνξν κέζν.
3. Αζθάλεια
3.1. Γλσξίδνληαο φηη ηα Σηνηρεία Αζθαιείαο είλαη απζηεξά πξνζσπηθά κε
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ζαο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηεο θάξηαο ζαο,
αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε λα ηα θπιάζζεηε κπζηηθά θαη εκπηζηεπηηθά. Σε
θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηα γλσζηνπνηείηε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ή λα
ηα θαηαγξάθεηε νχηε ζπγθεθαιπκκέλα ή απνζεθεχεηε κε ηξφπν πνπ λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε απηά απφ ηξίηνπο. Επηζεκαίλεηαη φηη ε
Alpha Bank νπδέπνηε ζα δεηήζεη λα ηεο γλσζηνπνηήζεηε ηα Σηνηρεία
Αζθαιείαο, πνπ έρεηε επηιέμεη γηα ηελ θάξηα ζαο.
3.2. Εάλ ππνπηεπζείηε φηη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο απέθηεζε πξφζβαζε ζηα
Σηνηρεία Αζθαιείαο ηεο θάξηαο ζαο, πξέπεη λα ηα αιιάμεηε ακέζσο,
αθνινπζψληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ γηα ηελ ελέξγεηα απηή
ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη ηαπηφρξνλα λα εηδνπνηήζεηε άκεζα ηελ
Alpha Bank ζηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο
θάξηαο ζαο. Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έρεηε ηε
δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ Σηνηρείσλ Αζθαιείαο, πξέπεη θαηά ηελ επηθνηλσλία
ζαο κε ηελ Τξάπεδα λα ελεκεξψζεηε ζρεηηθά. Μεηά ηελ επηθνηλσλία απηή, ε
Alpha Bank ζα αλαζηείιεη θάζε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ Σηνηρείσλ
Αζθαιείαο, πνπ έρεηε επηιέμεη γηα ηελ θάξηα ζαο.
3.3. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεηε φηη δηελεξγήζεθαλ κε
εμνπζηνδνηεκέλεο ζπλαιιαγέο κε ρξήζε ησλ Σηνηρείσλ Αζθαιείαο ηεο
θάξηαο ζαο, νθείιεηε λα ελεκεξψζεηε άκεζα ηελ Alpha Bank ζηνλ αξηζκφ ηεο
παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
3.4. Η Alpha Bank δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε γηα δηαρεηξηζηηθνχο ή ιφγνπο
αζθαιείαο, λα ζαο δεηήζεη λα αιιάμεηε ηα Σηνηρεία Αζθαιείαο ηεο θάξηαο
ζαο. Γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο αζθάιεηα πξνηείλεηαη ε ζπρλή αιιαγή ησλ
Σηνηρείσλ Αζθαιείαο κε δηθή ζαο πξσηνβνπιία.
3.5. Με ηελ απνδνρή ησλ παξφλησλ φξσλ αλαιακβάλεηε ηελ απνθιεηζηηθή
επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θχιαμε θαη ηε κε δηαξξνή ησλ Σηνηρείσλ

Αζθαιείαο ηεο θάξηαο ζαο θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαζζε απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο γηα ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σε πεξίπησζε δηαξξνήο ησλ
Σηνηρείσλ Αζθαιείαο, ππνρξενχζηε λα αθνινπζήζεηε ηηο ελέξγεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 3.2 πην πάλσ. Παξάιεηςε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ
απνηειεί βαξεία ακέιεηα κε απνηέιεζκα λα δηαηεξείηε ηελ πιήξε επζχλε γηα
ηελ ηπρφλ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ απφ ηξίην πξφζσπν θαη κε ππνρξέσζε λα
εμνθιήζεηε ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ρσξίο θαλέλα
πεξηνξηζκφ.
4. Χρήζη Πληροθοριών
4.1. Η Alpha Bank δεζκεχεηαη λα κελ απνθαιχπηεη θαλέλα ζηνηρείν απφ ηηο
Πξνζσπηθέο ζαο Πιεξνθνξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ κεηέρνπλ ζηα
πξνγξάκκαηα Alpha Bank Verified by Visa ή θαη
"MasterCard® SecureCode™".
4.2. Η Alpha Bank δηθαηνχηαη λα απνζεθεχεη ζην ζχζηεκά ηεο νπνηνδήπνηε
ειεθηξνληθφ κήλπκα (e-mail) απνζηέιιεη ζε εζάο ή ιακβάλεη απφ εζάο, γηα
φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά πεξίπησζε απαηηείηαη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ
δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηφζν ηεο Τξάπεδαο φζν θαη ησλ δηθψλ ζαο.
5. Τερμαηιζμός τρήζης ηης σπηρεζίας Alpha SecureWeb
5.1. Η Alpha Bank δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ή ηεξκαηίζεη ηε ρξήζε
ηεο ππεξεζίαο Alpha SecureWeb γηα ηηο θάξηεο έθδνζήο ηεο ζε νπνηαδήπνηε
απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
i) Γλψζε ησλ Σηνηρείσλ Αζθαιείαο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην
ii) Χξήζε ή απφπεηξα ρξήζεο ησλ Σηνηρείσλ Αζθαιείαο απφ νπνηνλδήπνηε
ηξίην
iii) Παξάλνκε ρξήζε ησλ Σηνηρείσλ Αζθαιείαο
iv) Παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ ή ηεο ζχκβαζεο
ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο ηεο θάξηαο ζαο.
5.2. Σε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο “Alpha
Secure Web”, ε Alpha Bank ζα ζαο απνζηέιιεη έγγξαθε εηδνπνίεζε, ηα
έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα επέξρνληαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο, εθηφο
εάλ ιφγσ εμαηξεηηθψλ ζπλζεθψλ επηβάιιεηαη ν άκεζνο ηεξκαηηζκφο ηεο
πξφζβαζεο, νπφηε θαη ζα ελεκεξψλεζηε άκεζα απφ ηελ Τξάπεδα ζηα
εθάζηνηε ηειεπηαία ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ έρεηε δειψζεη ζε απηήλ
(ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο).
6. Εσθύνη
Η ππεξεζία Alpha SecureWeb ζε θακία πεξίπησζε δελ εγγπάηαη ή κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν πηζηνπνηεί ηελ πνηφηεηα ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ
αγνξάδεηε. Η επηινγή ηεο αληηζπκβαιιφκελεο επηρείξεζεο θαη ησλ αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θξίζε ζαο, ψζηε αλαιακβάλεηε
θάζε ζρεηηθή επζχλε.

7. Τροποποίηζη Όρων
7.1. Η Alpha Bank δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξφληεο
φξνπο θαη λα ζαο ην γλσζηνπνηήζεη είηε απνζηέιινληαο ζρεηηθή επηζηνιή
ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή ή ειεθηξνληθή ζαο δηεχζπλζε είηε,
αλαξηψληαο ηνπο λένπο φξνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
7.2. Τξνπνπνηήζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ή ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο
ππεξεζίαο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην λφκν ζα ηζρχνπλ άκεζα.
7.3. Τξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ζπλεπάγνληαη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
επηβάξπλζή ζαο ζα παξάγνπλ ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηνπο ηξηάληα (30)
εκέξεο κεηά ηελ θαηά ηελ 7.1. πην πάλσ γλσζηνπνίεζή ηνπο.

