
Όροι και Προϋποθέσεις Προσφοράς Δωροκάρτας 

Καταστήματος ΙΚΕΑ 

 

1. Η Προωθητική Ενέργεια Alpha Κατοικία - Προσφορά Καταστήματος ΙΚΕΑ (η «Προσφορά») της 
Alpha Bank Cyprus Ltd (η «Τράπεζα») ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 31η 
Μαρτίου 2023, με δυνατότητα παράτασης της Προσφοράς. 

 
2. Η Προσφορά ισχύει για τους πελάτες που θα υποβάλουν αίτημα χορήγησης στεγαστικού δανείου  

«Alpha Κατοικία», εντός της ρηθείσας χρονικής προθεσμίας, για ελάχιστο ποσό δανείου ύψους 

€50.000 (το «Δάνειο») και οι αιτήσεις των οποίων θα εγκριθούν για ελάχιστο ποσό δανείου 

ύψους €50.000. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση του στεγαστικού δανείου μπορεί να ληφθεί σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία από την περίοδο ισχύος της Προσφοράς.  

 
3. Από την Προσφορά εξαιρούνται: 

 τα στεγαστικά δάνεια «Alpha Κατοικία» που χορηγούνται με μόνη εξασφάλιση τη 

δέσμευση μετρητών (Cash Collateral) και δεν έχουν εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. 

υποθήκη).  

 τα στεγαστικά δάνεια «Alpha Κατοικία» που χορηγούνται με σκοπό την αγορά γης/ 

οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας. 

 τα στεγαστικά δάνεια «Alpha Κατοικία» που χορηγούνται στο προσωπικό της Τράπεζας 

στο πλαίσιο των εν ισχύι συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

 
4. Η Τράπεζα θα παραδίδει στους δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 ανωτέρω 

πελάτες (οι «Πελάτες») δωροκάρτες του Καταστήματος ΙΚΕΑ (οι «Δωροκάρτες» και στον ενικό 
αριθμό η «Δωροκάρτα»), αναλόγως του ύψους του ποσού του Δανείου που θα εγκριθεί, ως 
ακολούθως:  

 

Ποσό Δανείου Αξία δωροκαρτών 

Από € 50.000 μέχρι € 99.999 € 500 

Από € 100.000 μέχρι € 199.999 € 1.000 

Από € 200.000 και πάνω € 2.000 

 
5. Σε περίπτωση όπου το Δάνειο χορηγηθεί σε δύο ή/και περισσότερους Πελάτες από  κοινού, οι 

Πελάτες θα δικαιούνται τη Δωροκάρτα ή τις Δωροκάρτες από κοινού.  
 
6. Η Τράπεζα θα παραδίδει στους Πελάτες τη Δωροκάρτα ή τις Δωροκάρτες που δικαιούνται κατά 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 ανωτέρω με την πρώτη εκταμίευση του Δανείου. Ως πρώτη 

εκταμίευση λογίζεται οποιαδήποτε πληρωμή που αφορά το σκοπό του Δανείου (π.χ. πληρωμή 

εργολάβου, αγορά υλικών, πληρωμή σε άλλη Τράπεζα κλπ.) και όχι χρέωση εξόδων που 

αφορούν τη χορήγηση του Δανείου (π.χ. χαρτόσημα, έξοδα συνομολόγησης κλπ).  

 
7. Για την παραλαβή της Δωροκάρτας/ των Δωροκαρτών οι Πελάτες θα πρέπει να προσκομίσουν 

στην Τράπεζα το Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο τους για σκοπούς εξακρίβωσης των 

στοιχείων τους και να υπογράψουν το έντυπο «Δήλωσης Παραλαβής Δωροκάρτας 

Καταστήματος ΙΚΕΑ». 

 

8. H Δωροκάρτα θα είναι απενεργοποιημένη, δηλαδή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

οποιοδήποτε άτομο, μέχρις ότου υπογραφτεί από τον Πελάτη το έντυπο «Δήλωσης Παραλαβής 

Δωροκάρτας Καταστήματος ΙΚΕΑ» και ενημερωθεί το Κατάστημα ΙΚΕΑ από την αρμόδια 

Διεύθυνση της Τραπέζης, για να προβεί στην ενεργοποίησή της. 

 
9. Η Δωροκάρτα θα έχει ισχύ για τρία έτη από την ημερομηνία ενεργοποίησής της από το  

Κατάστημα ΙΚΕΑ. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η Δωροκάρτα δεν χρησιμοποιηθεί για 

τριανταέξι (36) συνεχείς μήνες, τότε αυτόματα θα ακυρωθεί και θα μηδενιστεί το υπόλοιπο της.  

 
10. Οι Πελάτες δύνανται να εξαντλήσουν το ποσό της Δωροκάρτας σταδιακά, στα καταστήματα που   

καθορίζονται στην παράγραφο 13. 

 
11. Το πιστωτικό υπόλοιπο της  Δωροκάρτας δεν δύναται να εξαργυρωθεί με χρήματα ή να 

χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική κάρτα. 



 
12. Οι αγορές που θα διενεργούνται με τη Δωροκάρτα θα πραγματοποιούνται στο εγχώριο νόμισμα. 

 

13. Η Δωροκάρτα θα ισχύει και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Κατάστημα IKEA Λευκωσία, στο 
Κέντρο Σχεδιασμού και Παραγγελίας ΙΚΕΑ Λεμεσός και στο ΙΚΕΑ e-shop, στην Κύπρο.  
 

14. Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της Δωροκάρτας. 

Για τη χρήση της Δωροκάρτας ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης Δωροκάρτας του ΙΚΕΑ 

τους οποίους μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ΙΚΕΑ Κύπρου. 

 
15. Παραλαβή της Δωροκάρτας από τον Πελάτη σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

 
16. Ο πελάτης δεν θα δικαιούται οποιοδήποτε άλλο προνόμιο ή όφελος ή πλεονέκτημα από άλλο 

σχέδιο ή προωθητική ενέργεια που προσφέρεται παράλληλα σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια 

της Τράπεζας. 

 
17. Το παρόν έγγραφο δεν δεσμεύει την Τράπεζα για τη χορήγηση οποιασδήποτε αιτηθείσας 

πιστωτικής διευκόλυνσης. 

 

18. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

 
Αποδέχομαι/Αποδεχόμαστε τα ανωτέρω. 

 

Ο/Η/Οι πελάτης/ες  …………………….. 

 

Ημερομηνία  …………………….. 

 

 

ALPHA BANK CYPRUS LTD 

 

 

 

…………………….. ………………………….. 

 

 

 


