Όροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας Καρτών MasterCard
Το Πρόγραμμα «Alpha Spend and Win» (το «Πρόγραμμα») της Alpha Bank Cyprus Ltd (η
η
η
«Τράπεζα») ισχύει από την 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2018, για όλους
τους Κατόχους των καρτών MasterCard (Alpha Bank Enter MasterCard, Alpha Bank Gold
Enter MasterCard, Alpha Bank Business MasterCard, Alpha Bank Gold MasterCard και Alpha
Bank Cashback MasterCard) (η «Κάρτα») και περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές που θα
πραγματοποιούνται από τους Κατόχους των Καρτών αυτών, σε εμπόρους στην Κύπρο και
στο εξωτερικό και οι οποίες συναλλαγές θα αφορούν μόνο αγορές (οι «Συναλλαγές»). Από το
Πρόγραμμα εξαιρούνται εντελώς οι αναλήψεις μετρητών (MCC6010 και MCC6011).
Το Πρόγραμμα
Οι Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με τις Κάρτες MasterCard της Τραπέζης κατά την
περίοδο 01/09/2018 έως 31/12/2018 θα συμμετέχουν σε μηνιαίες κληρώσεις και σε μια
Bonus Κλήρωση στη λήξη του Προγράμματος, με τα ακόλουθα έπαθλα/δώρα (το/α
«Δώρο/α»):
ΜΗΝΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΩΡΑ
70
τυχεροί

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

35 Smart Phones Samsung
Galaxy A6
35 Smart Watches Samsung
Gear S3 Frontier
 Η περίοδος του ταξιδιού
καθορίζεται από 15/1/2019 μέχρι
15/4/2019.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

25
τυχεροί

25 Ταξιδιωτικά Πακέτα Σε
Ευρωπαϊκό Προορισμό
Οι νικητές θα έχουν επιλογή
προορισμού σε μια από τις
ακόλουθες ευρωπαϊκές
πόλεις:
Αθήνα, Βιέννη, Λονδίνο,
Βαρσοβία.

 Στο κάθε ταξιδιωτικό πακέτο
περιλαμβάνονται:
o 2 αεροπορικά εισιτήρια μετ’
επιστροφής
o 2 διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία 4 αστέρων με
πρόγευμα
o Φόροι Αεροδρομίων
o Μεταφορές αεροδρόμιο –
ξενοδοχείο – αεροδρόμιο
 Οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
αναχώρηση, απευθείας από τον
πελάτη στα γραφεία της Top
Kinisis.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

120
τυχεροί

60 Διαμονές για 2 άτομα
στο ξενοδοχείο Olympic
Lagoon Resort 5* στην
Πάφο

 Η περίοδος της διαμονής
καθορίζεται από 15/1/2019 μέχρι
31/3/2019, εξαιρουμένης της
περιόδου 8/3/2019 μέχρι
11/3/2019 (3ημερο της Καθαρής
Δευτέρας).

60 Διαμονές για 2 άτομα
στο ξενοδοχείο Royal
Apollonia 5* στη Λεμεσό

 Στη διαμονή στο Olympic
Lagoon Resort περιλαμβάνονται
1 διανυκτέρευση σε δίκλινο
deluxe δωμάτιο με all inclusive
διατροφή.
 Στη διαμονή στο Royal Apollonia

περιλαμβάνονται 1
διανυκτέρευση σε δίκλινο
δωμάτιο με πρόγευμα.
 Οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται
τουλάχιστον 20 μέρες πριν την
παραμονή στο ξενοδοχείο,
απευθείας από τον πελάτη στα
γραφεία της Top Kinisis.

35 Διαμονές για 2 άτομα
στο Elysium Hotel 5* στην
Πάφο

 Η περίοδος της διαμονής
καθορίζεται από 15/1/2019 μέχρι
31/3/2019, εξαιρουμένης της
περιόδου 8/3/2019 μέχρι
11/3/2019 (3ημερο της Καθαρής
Δευτέρας) και 22/3/2019 μέχρι
ης
25/3/2018 (3ημερο 25
Μαρτίου).
 Σε κάθε διαμονή περιλαμβάνεται
1 διανυκτέρευση σε δίκλινο
δωμάτιο με πρόγευμα.
 Οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται
τουλάχιστον 20 μέρες πριν την
παραμονή στο ξενοδοχείο,
απευθείας από τον πελάτη στα
γραφεία της Top Kinisis.
 Η περίοδος του ταξιδιού
καθορίζεται από 15/1/2019 μέχρι
15/4/2019.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

10 Ταξιδιωτικά Πακέτα Σε
Ευρωπαϊκό Προορισμό
Οι νικητές θα έχουν επιλογή
προορισμού σε μια από τις
ακόλουθες ευρωπαϊκές
πόλεις:
Αθήνα, Βιέννη, Λονδίνο,
Βαρσοβία.

 Στο κάθε ταξιδιωτικό πακέτο
περιλαμβάνονται:
o 2 αεροπορικά εισιτήρια μετ’
επιστροφής
o 2 διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία 4 αστέρων με
πρόγευμα
o Φόροι Αεροδρομίων
o Μεταφορές αεροδρόμιο –
ξενοδοχείο – αεροδρόμιο
 Οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
αναχώρηση, απευθείας από τον
πελάτη στα γραφεία της Top
Kinisis.

1 Αυτοκίνητο Hyundai Kona
(όπως ορίζεται δίπλα)
BONUS
ΚΛΗΡΩΣΗ
3 Ταξιδιωτικά Πακέτα για 2
Άτομα στο Πουκέτ
(Ταϊλάνδη)

Το αυτοκίνητο είναι μάρκας
Hyundai Kona 1.6CRDI 136PS
Automatic στην έκδοση Style και
σε χρώμα Blue Lagoon από την
εταιρεία CTC Automotive Ltd.
 Η περίοδος του ταξιδιού
καθορίζεται από 15/1/2019 μέχρι
15/4/2019.
 Στο κάθε ταξιδιωτικό πακέτο
περιλαμβάνονται:
o 2 αεροπορικά εισιτήρια μετ’
επιστροφής με την Qatar

Airways
o 6 διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία 5 αστέρων με
πρόγευμα
o Φόροι Αεροδρομίων
o Μεταφορές αεροδρόμιο –
ξενοδοχείο – αεροδρόμιο
 Οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
αναχώρηση, απευθείας από τον
πελάτη στα γραφεία της Top
Kinisis.
Στη διάρκεια του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) διαφορετικές κληρώσεις,
ως ακολούθως:
 Μία για τις Συναλλαγές του μηνός Σεπτεμβρίου.
 Μία για τις Συναλλαγές του μηνός Οκτώβριου.
 Μία για τις Συναλλαγές του μηνός Νοέμβριου.
 Μία για τις Συναλλαγές του μηνός Δεκεμβρίου και
 Μία Bonus Κλήρωση για τις Συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια
του Προγράμματος (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018)
Θα υπάρχουν 264 συνολικά νικητές για όλη την προαναφερόμενη περίοδο του
Προγράμματος.
Εφόσον ένας Κάτοχος κληρωθεί για τις Συναλλαγές του τουλάχιστον μία φορά σε μηνιαία
κλήρωση, θα εξαιρείται από την κλήρωση για τα λοιπά Δώρα του ιδίου μήνα.
Κάθε 100 Ευρώ Συναλλαγών θα αντιστοιχούν σε 1 συμμετοχή στην κλήρωση.
Για συμμετοχή στη μηνιαία κλήρωση ισχύει ποσό ελάχιστης χρήσης €200 το μήνα. Για να
συμπεριληφθεί μία Κάρτα στη μηνιαία κλήρωση, θα πρέπει το συνολικό ποσό της αξίας των
Συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν το συγκεκριμένο μήνα, να υπερβαίνει τα €200. Για
παράδειγμα, Κάρτα που πραγματοποίησε Συναλλαγές συνολικού ύψους €100, ΔΕΝ θα
συμμετέχει στην κλήρωση, ενώ Κάρτα που πραγματοποίησε Συναλλαγές συνολικού ύψους
€399, θα έχει 3 συμμετοχές στην κλήρωση.
Για συμμετοχή στη Bonus κλήρωση ισχύει ποσό ελάχιστης συνολικής χρήσης €1.200 κατά
την διάρκεια της εκστρατείας δηλαδή από 1/9/2018 μέχρι 31/12/2018. Για να συμπεριληφθεί
μία Κάρτα στη Bonus κλήρωση, θα πρέπει το συνολικό ποσό της αξίας των Συναλλαγών που
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, να υπερβαίνει τα €1.200. Για
παράδειγμα, Κάρτα που πραγματοποίησε Συναλλαγές συνολικού ύψους €1.100, ΔΕΝ θα
συμμετέχει στην κλήρωση, ενώ Κάρτα που πραγματοποίησε Συναλλαγές συνολικού ύψους
€1.299, θα έχει 12 συμμετοχές στην κλήρωση.
Στις περιπτώσεις όπου ο λογαριασμός Κάρτας, κατά την τελευταία ημέρα του μήνα της
κλήρωσης είναι μη ενεργοποιημένος, παγοποιημένος, ή βρίσκεται σε καθυστέρηση και/ή
υπέρβαση, τότε θα εξαιρείται από την κλήρωση.
Οι πέντε (5) κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:
 Η κλήρωση για τις Συναλλαγές με ημερομηνία χρέωσης στο λογαριασμό Κάρτας από
01/09/2018 μέχρι 30/09/2018, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του μηνός Οκτώβριου
2018.

Η κλήρωση για τις Συναλλαγές με ημερομηνία χρέωσης στο λογαριασμό Κάρτας από
01/10/2018 μέχρι 31/10/2018, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του μηνός Νοεμβρίου
2018.
 Η κλήρωση για τις Συναλλαγές με ημερομηνία χρέωσης στο λογαριασμό Κάρτας από
01/11/2018 μέχρι 30/11/2018, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου
2018.
 Η κλήρωση για τις Συναλλαγές με ημερομηνία χρέωσης στο λογαριασμό Κάρτας από
01/12/2018 μέχρι 31/12/2018, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του μηνός Ιανουαρίου
2019.
 Η Bonus Κλήρωση για τις Συναλλαγές με ημερομηνία χρέωσης στο λογαριασμό Κάρτας
από 01/09/2018 μέχρι 31/12/2018, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του μηνός Ιανουαρίου
2019.
Οι νικητές θα ενημερωθούν από την Τράπεζα άμεσα και θα διευθετηθεί μεταξύ των δύο
μερών η παράδοση των Δώρων.


Στον κάθε νικητή θα παραδοθεί μία συγχαρητήρια επιστολή και το αντίστοιχο Δώρο.
Στην επιστολή θα αναγράφεται, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο του πελάτη και μέρος του
αριθμού της Κάρτας του/της (π.χ. 5374 8500 XXX0 1234) για σκοπούς ταυτοποίησης.
Στις περιπτώσεις που το Δώρο αφορά σε Smart watches και Smart phones θα παραδίδεται
απευθείας από την Τράπεζα στον νικητή. Ο πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει στην
Τράπεζα τη σχετική επιστολή που του έχει αποσταλεί, μαζί με το δελτίο ταυτότητας ή το
διαβατήριο του για σκοπούς επιβεβαίωσης. Ο λειτουργός της Τραπέζης που θα παραδώσει
το Δώρο στον πελάτη θα ελέγξει ότι το Δώρο εξαργυρώνεται από το νικητή πελάτη της
Τραπέζης.
Για τα ταξιδιωτικά πακέτα και τις διαμονές θα παραδίδεται στον πελάτη επιστολή την οποία
θα πρέπει να παρουσιάσει στα γραφεία της Top Kinisis για να διευθετήσει την παραλαβή του
Δώρου, με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω. Ο πελάτης μαζί
με την επιστολή, θα πρέπει να παρουσιάσει στην Top Kinisis Ltd και το δελτίο ταυτότητας ή το
διαβατήριο του/της για σκοπούς επιβεβαίωσης. Η Τράπεζα θα αποστέλλει στην Top Kinisis
Ltd κατάλογο με τους νικητές και το αντίστοιχο Δώρο τους. Στον κατάλογο θα αναγράφεται ο
αριθμός δελτίου ταυτότητας του νικητή καθώς και μέρος του αριθμού της Κάρτας του/της. Η
Top Kinisis Ltd θα ελέγχει ότι το Δώρο εξαργυρώνεται από τον νικητή πελάτη της Τραπέζης
και δεν έχει μεταβιβαστεί σε τρίτο άτομο.
Το αυτοκίνητο, θα παραδοθεί στο νικητή, στα γραφεία της εταιρείας CTC Automotive Ltd στη
Λευκωσία, σε προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, στην παρουσία στελεχών της
Τραπέζης.
Όπου στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αναγράφεται συγκεκριμένη χρονική
περίοδος εντός της οποίας θα πρέπει να εξαργυρωθεί το Δώρο από το νικητή, η εν λόγω
περίοδος δεν επιδέχεται αλλαγής και θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά, με κίνδυνο απώλειας
του Δώρου.
Συνεπώς, τα Δώρα που δεν θα παραληφθούν από την Τράπεζα ή/και δεν θα εξαργυρωθούν
στο Top Kinisis στις καθορισμένες ημερομηνίες, όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω και
καταγράφονται στην επιστολή του κάθε νικητή, παύουν να έχουν ισχύ.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί Δώρο να εξαργυρωθεί με μετρητά. Το αυτοκίνητο που θα
παραδοθεί στο νικητή δεν επιδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο από το νικητή. Σε
περίπτωση κωλύματος του νικητή, ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει το Δώρο
του μόνο στην άμεση οικογένεια του, αφού προηγουμένως υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα
και λάβει την έγκριση της Τραπέζης.
Οι κρατήσεις για τα Ταξιδιωτικά Πακέτα και τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία στην Κύπρο, θα
γίνονται με βάση την διαθεσιμότητα πτήσεων /δωματίων στα ξενοδοχεία, όπως αυτή
καθορίζεται από την Top Kinisis.
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 Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος.
Η Τράπεζα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποσύρει το Πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή
χωρίς καμία προειδοποίηση.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και
των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης Πιστωτικών Καρτών της Τραπέζης.
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.
*To υφιστάμενο Πρόγραμμα CASHBACK ύψους 0.5% που παραχωρείται για όλες τις αγορές
με την πιστωτική κάρτα Alpha Bank CASHBACK MasterCard, παραμένει σε ισχύ.

