
                                                

                                                            
 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ  
 

1. Στην κλήρωση θα υπάρχουν κάθε μέρα 2 τυχεροί που θα κερδίζουν 50.000 βαθμούς 
ανταμοιβής ο κάθε ένας (δηλαδή σύνολο θα έχουμε 124 τυχερούς που θα κερδίσουν 
από €500).  

 
2. Θα ισχύει για πληρωμές με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου στη Κύπρο και το εξωτερικό από 

01/07/2018 μέχρι 31/08/2018  
 

3. Κάθε ευρώ είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση στην κλήρωση 
 

4. Οι βαθμοί θα πιστώνονται στο λογαριασμό του κυρίως κατόχου της κάρτας του πελάτη με 
την οποία είχε πραγματοποιήσει τη συναλλαγή. 

 

5. Οι ακόλουθες συναλλαγές δεν συμπεριλαμβάνονται στην εκστρατεία: (α) αναλήψεις 
μετρητών (β) καταθέσεις μετρητών ή επιταγών (γ) αυτόματες εντολές πληρωμής (δ) 
τραπεζικές χρεώσεις όπως π.χ. πληρωμή συνδρομής καρτών, επανεκτύπωση PIN κλπ (ε) 
συναλλαγές για την πληρωμή φόρων και τελών κυβερνητικών υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών) και οι πληρωμές λογαριασμών κοινής 
ωφελείας, (ζ) πληρωμές σε εταιρίες στοιχημάτων και τζόγου 

 
6. Οι κάτοχοι των καρτών δεσμεύονται από τους όρους χρήσης των καρτών αυτών καθώς και 

από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία με την Τράπεζα. 
 

7. Εάν ο κάτοχος κάρτας προχωρήσει σε κλείσιµo του λογαριασμού της Κάρτας τότε, θα λάβει 
μέρος στην κλήρωση για τις συναλλαγές που έγιναν µέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του 
λογαριασμού. 

 
8. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις 

σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των Κατόχων Καρτών. 
 

9. Η συμμετοχή στην κλήρωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας. 

 
10. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. 

 
11. Τα άτομα που θα κληρωθούν θα πρέπει να απαντήσουν ορθά σε μία ερώτηση που θα τους 

υποβληθεί και με την αποδοχή του δώρου δεσμεύονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
Δημοσίων Σχέσεων. 

 
12. Οι κληρώσεις των 124 τυχερών, θα γίνουν ως εξής: 

 

 Για πληρωμές από 1-15 Ιουλίου η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 

 Για πληρωμές από 16-31 Ιουλίου η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Αυγούστου 

 Για πληρωμές από 1-15 Αυγούστου η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου  

 Για πληρωμές από 16-31 Αυγούστου η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 


