
Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος «Κληρώσεις Δωροκουπoνιών του ταξιδιωτικού 

γραφείου Top Kinisis» 

 

Το πρόγραμμα κληρώσεων Δωροκουπονιών του ταξιδιωτικού γραφείου Top Kinisis (το 

«Πρόγραμμα») της Alpha Bank Cyprus Ltd (η «Τράπεζα») ισχύει για την περίοδο από την 1η 

Ιουλίου 2022 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 (η «Περίοδος»). 

 

Το Πρόγραμμα 

Το Πρόγραμμα ισχύει για όλους τους Κατόχους πιστωτικών και χρεωστικών καρτών MasterCard 

της Τράπεζας. Συγκεκριμένα ισχύει για την πιστωτική κάρτα Alpha Bank Cashback MasterCard 

και για τις χρεωστικές κάρτες Alpha Bank Enter MasterCard, Alpha Bank Gold MasterCard, Alpha 

Bank Gold Enter MasterCard και Alpha Bank Business MasterCard (οι «Κάρτες» και στον ενικό 

αριθμό η «Κάρτα»). 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι Κάρτες Mastercard της Τράπεζας με τις οποίες οι 
Κάτοχοί τους θα πραγματοποιήσουν πληρωμές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό, είτε σε τερματικά σημείων πώλησης (POS), είτε διαδικτυακά (οι «Συναλλαγές» και 
στον ενικό αριθμό η «Συναλλαγή»).  
 
  
Οι ακόλουθες συναλλαγές εξαιρούνται από το Πρόγραμμα: 
 Αναλήψεις μετρητών  
 Φόρτιση καρτών άλλων οργανισμών 
 Μεταφορές χρημάτων και  
 Πληρωμές για τυχερά παιχνίδια 
Οι εξαιρούμενες συναλλαγές ορίζονται με βάση την κατηγοριοποίηση των εμπόρων στις αντίστοιχες 
κατηγορίες (merchant category codes) από το διεθνή οργανισμό Mastercard και τους παρόχους υπηρεσιών 
αποδοχής καρτών (acquirers). 

 

Οι Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με τις Κάρτες κατά την Περίοδο, δηλαδή από  

01/07/2022 έως 30/09/2022, θα συμμετέχουν σε κληρώσεις για Δωροκουπόνια του ταξιδιωτικού 

γραφείου Top Kinisis.  

 

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη λήξη του Προγράμματος ως ακολούθως: 

1. Κάτοχοι Καρτών Cashback MasterCard credit  

Κλήρωση για 50 Δωροκουπόνια των €200  

Bonus Κλήρωση για 2 Δωροκουπόνια των €1000 

 

2. Κάτοχοι Καρτών Business MasterCard debit 

Κλήρωση για 50 Δωροκουπόνια των €200   

Bonus Κλήρωση για 1 Δωροκουπόνι των €1000 

 

3. Κάτοχοι Καρτών Enter MasterCard, Gold Enter MasterCard και Gold MasterCard debit  

Κλήρωση για 200 Δωροκουπόνια των €200   

Bonus Κλήρωση για 3 Δωροκουπόνια των €1000 

 
Θα υπάρχουν συνολικά 306 νικητές για όλη την Περίοδο.  

Οι ημερομηνίες των κληρώσεων θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα προ της λήξης της Περιόδου 

μέσω σχετικής ανάρτησης στον ιστότοπο της Τράπεζας www.alphabank.com.cy και/ή μέσω 

σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο. 

Κάθε ένα Ευρώ Συναλλαγών κατά την Περίοδο, θα αντιστοιχεί σε 1 συμμετοχή στην αντίστοιχη 

κλήρωση για Δωροκουπόνι των €200 και ταυτόχρονα 1 συμμετοχή στην αντίστοιχη Bonus 

κλήρωση για Δωροκουπόνι των €1.000. Για παράδειγμα, μία Συναλλαγή ύψους €25 με κάρτα 

http://www.alphabank.com.cy/


Cashback MasterCard credit, θα αντιστοιχεί σε 25 συμμετοχές στην αντίστοιχη κλήρωση για 

Δωροκουπόνι των €200 και ισάριθμες συμμετοχές στη Bonus κλήρωση της ίδιας Κάρτας.  

 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετοχών ανά Κάρτα, με εξαίρεση συγκεκριμένες 

κατηγορίες πληρωμών. Ειδικότερα, ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που προκύπτουν από 

πληρωμές με Κάρτα σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες και για εξόφληση Λογαριασμών Κοινής 

Ωφελείας, περιορίζεται στις 700 ανά Κάρτα. 

 

Για συμμετοχή τόσο στις κληρώσεις των Δωροκουπονιών των €200, όσο και για τις Bonus 

Κληρώσεις των Δωροκουπονιών των €1000 ισχύει ποσό ελάχιστης χρήσης Κάρτας. 

Συγκεκριμένα, για τους 3 μήνες της Περιόδου, το ελάχιστο συνολικό ποσό αξίας 

Συναλλαγών για συμμετοχή στην αντίστοιχη κλήρωση, ανέρχεται στα €1.500.  

 

Για παράδειγμα, Κάρτα με την οποία κατά την περίοδο 01/07/2022 με 30/09/2022 θα 

πραγματοποιηθούν Συναλλαγές συνολικού ύψους €900, ΔΕΝ θα συμμετάσχει στις αντίστοιχες 

κληρώσεις (βλέπε σημεία 1, 2, 3 ανωτέρω), ενώ Κάρτα με την οποία θα πραγματοποιηθούν 

Συναλλαγές συνολικού ύψους €1600, θα λάβει 1600 συμμετοχές στις αντίστοιχες κληρώσεις 

(βλέπε σημεία 1, 2, 3 ανωτέρω). 

 
Στην περίπτωση όπου κάτοχος Κάρτας κερδίσει ένα εκ των έξι (6) Δωροκουπονιών των €1000 

μιας εκ των Bonus Κληρώσεων, αλλά έχει κερδίσει και Δωροκουπόνι των €200 στα πλαίσια της 

Κλήρωσης που αντιστοιχεί στην Κάρτα του, θα λάβει μόνο το  Δωροκουπόνι των €1000, ενώ το 

Δωροκουπόνι των €200 θα απονεμηθεί στον πρώτο επιλαχόντα της αντίστοιχης κλήρωσης.  

 

Στις περιπτώσεις όπου ο λογαριασμός Κάρτας, κατά την τελευταία ημέρα της Περιόδου, είναι σε 

υπέρβαση και/ή σε καθυστέρηση και/ή για οποιοδήποτε λόγο δεν βρίσκεται σε κανονική λειτουργία 

(π.χ. απενεργοποιημένος, παγοποιημένος), οι συμμετοχές που θα έχουν συσσωρευθεί λόγω 

Συναλλαγών με Κάρτα, δεν θα προσμετρηθούν για τους σκοπούς του Προγράμματος και θα 

εξαιρεθούν από τις Κληρώσεις. 

 

Η Τράπεζα θα φροντίσει για την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών εντός 2 ημερών από την 

ολοκλήρωση των Κληρώσεων και θα διευθετήσει την παραλαβή των Δωροκουπονιών από τους 

νικητές.  

 

Νοείται ότι τα Δωροκουπόνια θα εκδίδονται στο όνομα του φυσικού προσώπου το οποίο έχει 

υπογράψει την αίτηση για την έκδοση Κάρτας στο όνομά του και στο όνομα του οποίου τηρείται ο 

Λογαριασμός Κάρτας, ή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλο νομικό πρόσωπο, στο 

όνομα της εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή άλλου νομικού προσώπου που έχει υπογράψει την 

αίτηση για την έκδοση Κάρτας σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας, και στο όνομα του οποίου 

(δηλ. του νομικού προσώπου) τηρείται ο Λογαριασμός Κάρτας. 

 

Οι νικητές της Bonus Κλήρωσης θα παραλάβουν τα Δωροκουπόνια τους από τα γραφεία της 

Alpha Bank Cyprus Ltd στη Λευκωσία, σε προγραμματισμένη μέρα και ώρα, στην παρουσία 

στελεχών της Τράπεζας ή και στα κεντρικά καταστήματα της Τράπεζας στις υπόλοιπες επαρχίες. 

 

Οι νικητές των υπόλοιπων κληρώσεων θα παραλάβουν τα Δωροκουπόνια τους από τα 

Καταστήματα της Alpha Bank Cyprus που θα υποδείξουν οι ίδιοι. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για παραλαβή των Δωροκουπονιών από τους νικητές των κληρώσεων, 

είναι η υπογραφή σχετικού εντύπου συγκατάθεσης από τον Κάτοχο της Κάρτας για τη 

γνωστοποίηση των ταυτοποιητικών του στοιχείων (ονοματεπώνυμο και αριθμός δελτίου 



ταυτότητας/διαβατηρίου ή ανάλογα όνομα και αριθμό εγγραφής νομικού προσώπου) στο 

ταξιδιωτικό γραφείο Top Kinisis για την έκδοση του Δωροκουπονιού στο όνομα του.  

 

Τα Δωροκουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ταξιδιωτικό γραφείο Top Kinisis για 

αγορές των πιο κάτω υπηρεσιών: 

 Αεροπορικά εισιτήρια 

 Ταξιδιωτικά πακέτα 

 Διαμονές σε ξενοδοχεία σε Κύπρο και εξωτερικό 

 Κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο 

 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 

 Ναυλωμένες πτήσεις 

 

Τα Δωροκουπόνια θα πρέπει να εξαργυρωθούν μέχρι τις 31/12/2023 αλλά μπορούν να καλύψουν 

υπηρεσίες που θα ληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

Τα Δωροκουπόνια δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. 

 

Για να διευθετηθεί η εξαργύρωση των Δωροκουπονιών, οι πελάτες θα επικοινωνούν απευθείας 

με τα γραφεία της Top Kinisis σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Τράπεζα θα δικαιούται να κάνει μνεία των 

ονομάτων και φωτογραφιών των νικητών σε διαφημιστικό υλικό και/ή άλλο υλικό δημοσίων 

σχέσεων, κατόπιν συγκατάθεσης του νικητή. 

  

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων 

Όρων και Προϋποθέσεων, των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων  της Τράπεζας καθώς και των 

Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης Πιστωτικών Καρτών της Τράπεζας (όπου εφαρμόζονται).  

 

Φορείς και στελέχη της Τράπεζας που είναι επιφορτισμένοι με τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με 

το Πρόγραμμα, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και εξαιρούνται ρητά από τις 

Κληρώσεις 

 

Όλοι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.  

 

* Το υφιστάμενο Πρόγραμμα CASHBACK ύψους 0.5% που παραχωρείται για όλες τις αγορές με 

την Alpha Bank CASHBACK MasterCard, παραμένει σε ισχύ. 

 

 

 


