
 
 

 
 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
 

 
1. Στην προωθητική ενέργεια θα κληρωθούν 5 iPhoneX και 5 Samsung Galaxy S9 σε 10 

νικητές. Κάθε νικητής θα κερδίσει ένα βραβείο. 

2. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου άνω των 18 
ετών.  Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με 
λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.  

3. Για να λάβει κάποιος κάτοχος κάρτας της Τράπεζας Κύπρου:  

a. πρέπει να κατεβάσει το νέο ανταμοιβή app και να κάνει εγγραφή χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε από πελάτη που είχε ήδη κάνει εγγραφή.  Η 
εγγραφή πρέπει να γίνει μεταξύ 14 Νοεμβρίου 2018 και 18 Δεκεμβρίου 2018. 

b. που έχει ήδη κάνει εγγραφή στο ανταμοιβή app, να μοιράσει τον κωδικό πρόσκλησής του 
σε άλλους κατόχους καρτών της Τράπεζας Κύπρου και κατά την νέα εγγραφή να έχει 
χρησιμοποιηθεί ο κωδικός πρόσκλησης.  Η εγγραφή πρέπει να γίνει μεταξύ 14 Νοεμβρίου 
2018 και 18 Δεκεμβρίου 2018. 

4. Κάθε κάτοχος Τράπεζας Κύπρου που θα προχωρήσει με τις πιο πάνω ενέργειες όπως 
αναφέρονται στα σημεία 3α & 3β, θα δικαιούται 1 συμμετοχή για κάθε εγγραφή στην 
κλήρωση. 

5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2019. 

6. Οι πελάτες κάτοχοι καρτών της Τράπεζας που θα κάνουν εγγραφή στο νέο ανταμοιβή app 
μετά τις 18 Δεκεμβρίου 2018 δεν συμμετέχουν στην κλήρωση. 

7. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και 
Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των Κατόχων Καρτών. 

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

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

10. 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. 


