Όροι και Προϋποθέσεις Προσφοράς Δωροκάρτας
Καταστήματος ΙΚΕΑ
1. Η Προωθητική Ενέργεια Alpha Κατοικία - Προσφορά Καταστήματος ΙΚΕΑ (η «Προσφορά») της
η
η
Alpha Bank Cyprus Ltd (η «Τράπεζα») ισχύει από την 1 Φεβρουάριου 2019 έως και την 31
Μαρτίου 2019, με δυνατότητα παράτασης της Προσφοράς.
2. Η Προσφορά ισχύει για όλους τους πελάτες που θα υποβάλουν αίτημα στην Τράπεζα εντός της
ρηθείσας χρονικής προθεσμίας για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου «Alpha Κατοικία» για
ποσό δανείου ύψους €75.000 το ελάχιστο (το «Δάνειο») και οι αιτήσεις των οποίων θα
εγκριθούν για ελάχιστο ποσό δανείου ύψους €75.000. 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» χορηγούνται με μόνη
εξασφάλιση δέσμευση μετρητών (Cash Collateral) και δεν έχουν εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ.
ακίνητο).
4. Η Τράπεζα θα παραδίδει στους συγκεκριμένους πελάτες (οι «Πελάτες») Δωροκάρτες του
Καταστήματος ΙΚΕΑ (οι «Δωροκάρτες»), αναλόγως του ύψους του ποσού του Δανείου που θα
εγκριθεί, ως ακολούθως:
Ποσό Δανείου
€75.000 - €99.999
Πάνω από €100.000 - €149.999
€150.000 και άνω

Συνολική Αξία
Δωροκαρτών
€500
€700
€1.000

5. Σε περίπτωση όπου το ποσό του Δανείου χορηγηθεί σε δύο ή/και περισσότερους Πελάτες από
κοινού, οι Πελάτες θα δικαιούνται τις Δωροκάρτες από κοινού.
6. Η Τράπεζα θα παραδίδει στους Πελάτες τις Δωροκάρτες με την πρώτη εκταμίευση του
στεγαστικού 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
συναρμολόγησης κλπ).
7. Για την παραλαβή της Δωροκάρτας 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 τελευταία ημερομηνία χρήσης της στο
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 από το Κατάστημα
ΙΚΕΑ.
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 σε όλα τα σημεία πώλησης του
Καταστήματος ΙΚΕΑ στην Κύπρο.

14. Σε περίπτωση που Πελάτης απολέσει ή καταστρέψει τη Δωροκάρτα που του έχει παραχωρηθεί,
θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως το Κατάστημα συνεργασίας του στην Τράπεζα το οποίο και
μεριμνά για την άμεση υπογραφή του εντύπου «Δήλωση Απώλειας/ Καταστροφής
Δωροκάρτας» από τον Πελάτη. Ακολούθως το Κατάστημα ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση
της Τραπέζης η οποία επικοινωνεί με το Κατάστημα ΙΚΕΑ, με σκοπό να ενημερωθεί εάν κατά
το χρόνο της υπογραφής του εντύπου από τον Πελάτη, η Δωροκάρτα που καταστράφηκε ή
απωλέστηκε είχε διαθέσιμο υπόλοιπο. Εάν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο στη Δωροκάρτα, το
Κατάστημα ΙΚΕΑ θα αποστείλει νέα Δωροκάρτα στην αρμόδια Διεύθυνση με το διαθέσιμο
υπόλοιπο που παρουσίαζε η Δωροκάρτα κατά το χρόνο ακύρωσής της. Εάν δεν υπήρχε
διαθέσιμο υπόλοιπο στη Δωροκάρτα, δεν θα παραχωρηθεί άλλη Δωροκάρτα στον Πελάτη. Σε
περίπτωση αποστολής νέας Δωροκάρτας με το διαθέσιμο υπόλοιπο, η Δωροκάρτα θα είναι
απενεργοποιημένη μέχρις ότου παραληφθεί από τον Πελάτη και ενημερωθεί σχετικά το
Κατάστημα ΙΚΕΑ για την ενεργοποίησή της, ως προνοείται από την παράγραφο 8 πιο πάνω. Με
την παραλαβή της Δωροκάρτας ο Πελάτης θα πρέπει να υπογράψει νέα Δήλωση Παραλαβής
Δωροκάρτας Καταστήματος ΙΚΕΑ.
15. Παραλαβή της Δωροκάρτας από τον Πελάτη σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
16. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις.
17. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκεκριμένη προσφορά οποιαδήποτε στιγμή
χωρίς καμία προειδοποίηση.
18. Το παρόν έγγραφο δεν δεσμεύει την Τράπεζα για τη χορήγηση οποιασδήποτε αιτηθείσας
πιστωτικής διευκόλυνσης.
19. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το
δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

