Όροι Προγράµµατος Επιβράβευσης notosplus Visa
1. Περιγραφή του Προγράµµατος
Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης notosplus Visa (στο εξής «Πρόγραµµα») αποτελεί πρόγραµµα σύµφωνα µε το οποίο, βάσει της
αξίας της καταναλωτικής κίνησης των κατόχων των πιστωτικών καρτών συνεργασίας notosplus Visa θα πραγµατοποιούνται
επιστροφές µέρους της αξίας των συναλλαγών τους (υπό την µορφή εκπτώσεων) κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, και
το οποίο θα διέπεται από τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
2. Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Προγράµµατος, οι παρακάτω όροι θα ορίζονται ως ακολούθως:
(α) Ως ∆ωροεπιταγή νοείται το µέσο απόδοσης των Επιστροφών.
(β) Ως Επιστροφή νοείται ο µηχανισµός βάσει του οποίου υπολογίζεται η αξία της καταναλωτικής κίνησης του Κατόχου της
Κάρτας και αποδίδεται σε αυτόν µέρος της αξίας των συναλλαγών που πραγµατοποιεί κατά τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
ως επιβράβευσή του για τη χρήση της Κάρτας.
(γ) Ως Κάρτα θα νοείται η πιστωτική κάρτα συνεργασίας notosplus Visa που αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Τραπέζης και
της NOTOS, κύρια ή πρόσθετη, που θα εκδίδεται από την Τράπεζα.
(δ) Ως Καταστήµατα NOTOS νοούνται τα καταστήµατα της NOTOS υπό το σήµα notosgalleries και notoshome ή οποιαδήποτε
άλλα τυχόν εµπορικά καταστήµατα ενταχθούν στο Πρόγραµµα ως καταστήµατα στα οποία το Μέλος του Προγράµµατος δύναται
να εξαργυρώσει τις ∆ωροεπιταγές και για την ένταξη των οποίων το Μέλος του Προγράµµατος θα έχει προηγουµένως ενηµερωθεί.
(ε) Ως Κάτοχος ή Κάτοχος της Κάρτας θα νοείται ο νόµιµος κάτοχος της Κάρτας σύµφωνα µε την οικεία σύµβαση απόκτησης
Κάρτας µε την Τράπεζα.
(στ) Ως Μέλη του Προγράµµατος νοούνται οι Κάτοχοι των Καρτών οι οποίοι αποδεχόµενοι τους παρόντες Όρους Συµµετοχής
λαµβάνουν µέρος στο Πρόγραµµα.
(ζ) Ως Όροι Συµµετοχής νοούνται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραµµα και ισχύουν ανάµεσα στην
Τράπεζα, την ΝΟΤΟS και το Μέλος του Προγράµµατος.
(η) Ως Τράπεζα θα νοείται η ALPHA BANK.
(θ) Ως NOTOS θα νοείται η εταιρεία NOTOS Com Συµµετοχές ΑΕΒΕ.
3. Γενικά
α. Ιδιότητα µέλους στο Πρόγραµµα: Οι νόµιµοι κάτοχοι της Κάρτας αποκτούν αυτοµάτως την ιδιότητα του Μέλους στο
Πρόγραµµα.
β. Τροποποιήσεις και Λήξη του Προγράµµατος: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους
Συµµετοχής. Οι τροποποιήσεις των Όρων Συµµετοχής θα γνωστοποιούνται στα Μέλη του Προγράµµατος µε κάθε πρόσφορο
κατά την κρίση της Τραπέζης µέσο. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν ένα µήνα από την γνωστοποίησή τους στον Κάτοχο.
Η χρήση της Κάρτας για την συγκέντρωση Επιστροφών ή για την εξαργύρωση της ∆ωροεπιταγής θα συνιστά αποδοχή των
τροποποιηµένων Όρων Συµµετοχής. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να καταργήσει το Πρόγραµµα οποτεδήποτε κατά τη
διακριτική της ευχέρεια µε προηγούµενη ειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών. Τα δικαιώµατα Επιστροφών που έχουν συγκεντρωθεί
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του Προγράµµατος θα ενσωµατώνονται σε ∆ωροεπιταγές σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους
Συµµετοχής. Τυχόν υπόλοιπα Επιστροφών που αποµένουν θα ακυρώνονται. Οι ∆ωροεπιταγές που έχουν εκδοθεί µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης του Προγράµµατος δύνανται να εξαργυρωθούν µέχρι τη λήξη της διάρκειάς τους.
γ. Επικοινωνία: Αντίγραφο των Όρων Συµµετοχής του Προγράµµατος δύναται να αποκτηθεί οποτεδήποτε από την Τράπεζα
καλώντας το 210 326 0000. Επίσης, οι Όροι του Προγράµµατος θα βρίσκονται σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της Τραπέζης
www.alpha.gr ή ενδεχοµένως και κατά την κρίση της Τραπέζης, σε ιδιαίτερη ιστοσελίδα που θα αφορά το Πρόγραµµα.
δ. Συνέπειες σε περίπτωση Αθέτησης Υποχρεώσεων του Κατόχου Κάρτας: Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Κατόχου
Κάρτας µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή αυτής, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει τη δυνατότητα
του Κατόχου Κάρτας να συγκεντρώνει επιπλέον Επιστροφές καθώς και τη δυνατότητα εξαργύρωσης της ∆ωροεπιταγής.
ε. Κλείσιµο του Λογαριασµού της Κάρτας: Οι Επιστροφές που δεν έχουν αποδοθεί θα ακυρώνονται µε το κλείσιµο του
λογαριασµού της Kάρτας του Κατόχου.
στ. Ευθύνη της Τραπέζης: Η ευθύνη της Τραπέζης θα περιορίζεται στην αποκατάσταση των Επιστροφών που αφαιρέθηκαν εκ
παραδροµής από την Κάρτα ή την πίστωση των Επιστροφών που αποδείχθηκαν ότι λείπουν.
ζ. Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης µε άλλου είδους επικοινωνία του
Προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένου διαφηµιστικού ή άλλου υλικού.
4. Συγκέντρωση Επιστροφών
α. Γενικά: Κάθε φορά που το Μέλος του Προγράµµατος χρησιµοποιεί την Κάρτα για να πραγµατοποιήσει µια από τις
Υπαγόµενες Συναλλαγές θα συγκεντρώνει Επιστροφές. Επιστροφές θα συγκεντρώνονται µόνο κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης
της Υπαγόµενης Συναλλαγής. Οι Επιστροφές είναι αποτιµητέες σε χρήµα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση (γ) του
παρόντος άρθρου.
β. Υπαγόµενες Συναλλαγές: Στις Υπαγόµενες Συναλλαγές περιλαµβάνονται όλες οι αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω χρήσης
της Κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, οι οποίες πραγµατοποιούνται εντός ή εκτός εµπορικών καταστηµάτων, καθώς και η εξόφληση
φορολογικών οφειλών. Οι αναλήψεις µετρητών, οι µεταφορές υπολοίπων και τα πιστωτικά σηµειώµατα δεν συγκαταλέγονται
στις Υπαγόµενες Συναλλαγές.
γ. Χορηγούµενες Επιστροφές: Οι Επιστροφές θα πιστώνονται στο λογαριασµό του Μέλους του Προγράµµατος σε µηνιαία
βάση. Συγκεκριµένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος, η συγκέντρωση Επιστροφών θα πραγµατοποιείται κατά την
ακόλουθη αναλογία:
α. Επιστροφή που αντιστοιχεί στο 8% επί της αξίας της εκάστοτε Υπαγόµενης Συναλλαγής που θα πραγµατοποιείται εντός
Καταστηµάτων NOTOS.
β. Επιστροφή που αντιστοιχεί στο 1% επί της αξίας της εκάστοτε Υπαγόµενης Συναλλαγής που πραγµατοποιείται εκτός των
Καταστηµάτων NOTOS (σε άλλα εµπορικά καταστήµατα).
γ. Επιστροφή που αντιστοιχεί στο 0,5% επί του ποσού της εκάστοτε Υπαγόµενης Συναλλαγής που θα πραγµατοποιείται µέσω

χρήσης της Κάρτας προς εξόφληση φορολογικών οφειλών, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε οποιοδήποτε κατάστηµα της
Τράπεζας, στο ταµείο οποιασδήποτε ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆ΟΥ) ή µέσω διαδικτύου.
Σε περιπτώσεις Υπαγόµενων Συναλλαγών που αποπληρώνονται σε δόσεις, η Επιστροφή που αναλογεί θα υπολογίζεται στην αξία
της πρώτης µόνο δόσης, ενώ η εναποµείνουσα αξία της Υπαγόµενης Συναλλαγής δεν θα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό
της αναλογούσας Επιστροφής.
δ. ∆ιάρκεια ισχύος Επιστροφών: Οι Επιστροφές θα ισχύουν για ένα (1) έτος από την συγκέντρωσή τους. Επιστροφές που τυχόν
δεν έχουν αποδοθεί µέσω ∆ωροεπιταγών κατά τη διάρκεια ισχύος τους θα ακυρώνονται.
ε. Συγκέντρωση Επιστροφής µε χρήση Πρόσθετης Κάρτας: Οι Επιστροφές που συγκεντρώνονται από την πραγµατοποίηση
Υπαγόµενων Συναλλαγών µε τη χρήση Πρόσθετης Κάρτας λογίζονται στο λογαριασµό της Κύριας Κάρτας.
στ. Υπερηµερία του Κατόχου της Κάρτας: Εάν ο Κάτοχος της Κάρτας είναι υπερήµερος ως προς την πληρωµή του λογαριασµού
της Κάρτας για χρονικό διάστηµα άνω των εξήντα (60) ηµερών, δεν θα δικαιούται να συγκεντρώνει Επιστροφές, ανεξαρτήτως
του είδους και της αξίας των συναλλαγών που πραγµατοποιεί, και οι υφιστάµενες Επιστροφές που έχουν συγκεντρωθεί θα
ακυρώνονται.
ζ. Απώλεια Κάρτας: Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας η Τράπεζα θα επανεκδίδει νέα Κάρτα όπου θα µεταφέρει όλα
τα δικαιώµατα Επιστροφών που έχουν συγκεντρωθεί µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία για όλες τις έγκυρες συναλλαγές που έχει
πραγµατοποιήσει ο Κάτοχος της Κάρτας.
η. Ακύρωση Συναλλαγής: Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η Υπαγόµενη Συναλλαγή, η συγκεντρωθείσα
Επιστροφή θα χρεώνεται αρνητικά.
5. Απόδοση των Επιστροφών
α. Απόδοση των Επιστροφών µέσω ∆ωροεπιταγής: Οι Επιστροφές που συγκεντρώνονται από τον Κάτοχο της Κάρτας
ενσωµατώνονται σε µηνιαία βάση σε µια ∆ωροεπιταγή, η αξία της οποίας θα είναι πολλαπλάσια των δέκα (10) Ευρώ, µε ελάχιστη
αξία τα δέκα Ευρώ (10). Τυχόν υπόλοιπα Επιστροφών που δεν έχουν ενσωµατωθεί σε ∆ωροεπιταγή θα µεταφέρονται στον
επόµενο λογαριασµό του Μέλους όπου και θα συνυπολογίζονται µε τις Επιστροφές που θα συγκεντρωθούν κατά τον επόµενο
µήνα. Οι ∆ωροεπιταγές θα είναι ονοµαστικές και θα φέρουν το ονοµατεπώνυµο του Κατόχου της Κάρτας, τον αριθµό της Κάρτας,
το ποσό της αξίας τους, τον ειδικό αριθµό τους, την ηµεροµηνία λήξης της ∆ωροεπιταγής. Οι ∆ωροεπιταγές δεν µεταβιβάζονται
και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα.
Η Τράπεζα δύναται να µεταβάλλει την µέθοδο απόδοσης των Επιστροφών ενηµερώνοντας σχετικά τον Κάτοχο της Κάρτας
σύµφωνα µε τον όρο 3.δ. των παρόντων Όρων Συµµετοχής.
β. ∆ιάρκεια ∆ωροεπιταγών: Οι ∆ωροεπιταγές θα έχουν διάρκεια έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Μετά το
πέρας της διάρκειάς τους, οι ∆ωροεπιταγές δεν δύνανται να εξαργυρωθούν και οι Επιστροφές που ενσωµατώνονται σε αυτές
θα ακυρώνονται.
γ. Αποστολή ∆ωροεπιταγών: Ο Κάτοχος της Κάρτας θα λαµβάνει την ∆ωροεπιταγή ταχυδροµικώς µε το µηνιαίο λογαριασµό της Κάρτας.
Σε περίπτωση µη παραλαβής του µηνιαίου λογαριασµού από τον Κάτοχο της Κάρτας, ο τελευταίος οφείλει να το γνωστοποιήσει
στην Τράπεζα εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση του λογαριασµού. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω
προθεσµίας, τεκµαίρεται από την Τράπεζα η σιωπηρή παραλαβή της ∆ωροεπιταγής.
δ. Επανέκδοση ∆ωροεπιταγών: Το Μέλος του Προγράµµατος δικαιούται να ζητήσει επανέκδοση οποιασδήποτε ∆ωροεπιταγής
τρεις (3) φορές το έτος κατά ανώτατο όριο, εφόσον επικαλεσθεί απώλεια ή µη παραλαβή της ∆ωροεπιταγής. Η επανέκδοση
∆ωροεπιταγής εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Τραπέζης. Σε κάθε περίπτωση που ζητείται από τον Κάτοχο
της Κάρτας επανέκδοση ∆ωροεπιταγής, η Τράπεζα θα ελέγξει εάν ήδη έχει πραγµατοποιηθεί εξαργύρωση της συγκεκριµένης
∆ωροεπιταγής. Εάν παρ΄ όλα αυτά, κατόπιν της επανέκδοσης της ∆ωροεπιταγής, αποδειχθεί ότι η εν λόγω επανεκδοθείσα
∆ωροεπιταγή έχει εξαργυρωθεί δύο (2) φορές, η Τράπεζα δικαιούται να χρεώσει αυτόµατα το λογαριασµό του Κατόχου της
Κάρτας που έχει υποπέσει στην αντισυµβατική αυτή συµπεριφορά µε το ποσό της αξίας της ∆ωροεπιταγής αυτής.
ε. Εξαργύρωση ∆ωροεπιταγών: Οι ∆ωροεπιταγές θα εξαργυρώνονται στα πλαίσια συναλλαγής για αγορά προϊόντων ή
υπηρεσιών µε χρήση της Κάρτας αποκλειστικά και µόνο στα Καταστήµατα ΝΟΤΟS. Κατά την εξαργύρωση της ∆ωροεπιταγής,
θα επιστρέφεται στον Κάτοχο της Κάρτας (υπό την µορφή έκπτωσης) µέρος της αξίας των συναλλαγών που πραγµατοποιεί
µέσω ταυτόχρονης χρήσης της Κάρτας και το οποίο θα ισούται µε την αξία της ∆ωροεπιταγής. Σε περίπτωση που η αξία της
∆ωροεπιταγής είναι µεγαλύτερη από την αξία των αγοραζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών, η διαφορά δεν θα επιστρέφεται στον
Κάτοχο της Κάρτας και η όποια µη εξαργυρωθείσα Επιστροφή θα ακυρώνεται.
στ. Παράνοµη και Αντισυµβατική Αναπαραγωγή ∆ωροεπιταγής: Η αναπαραγωγή ∆ωροεπιταγής ή η παραγωγή ∆ωροεπιταγής
από αναρµόδιο µη εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο αποτελεί παράνοµη πράξη. Η Τράπεζα ουδεµία ευθύνη φέρει στις
περιπτώσεις αυτές, εκτός εάν η παράνοµη αναπαραγωγή προήλθε αποδεδειγµένα από δόλο ή αµέλεια υπαλλήλου της.
Πέραν των ποινικών κυρώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, σε περίπτωση που αποδεδειγµένα διαπιστωθεί οποτεδήποτε από την
Τράπεζα χρήση ∆ωροεπιταγής αναπαραχθείσας από αναρµόδιο πρόσωπο, ο λογαριασµός του Κατόχου της Κάρτας που εµφανίζει
την ∆ωροεπιταγή αυτή θα χρεώνεται (αρνητικά) µε την αντίστοιχη αξία της ∆ωροεπιταγής που ενσωµατώνεται σε αυτήν.
6. Στοιχεία Μελών Προγράµµατος
α. Η Τράπεζα, µε σκοπό τη λειτουργία του Προγράµµατος και τη βελτίωση της λειτουργίας του προς όφελος των Μελών του Προγράµµατος,
θα κάνει χρήση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του Μέλους που περιήλθαν στην κατοχή της δυνάµει της σύµβασης έκδοσης
Κάρτας στο Μέλος του Προγράµµατος, καθώς και δυνάµει κάθε µεταγενέστερης συναλλαγής µε το Μέλος του Προγράµµατος και για την
επεξεργασία των οποίων το Μέλος έχει δώσει τη συναίνεσή του σύµφωνα µε τους Όρους της Αίτησης Κάρτας.
β. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα δεν θα γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των Μελών του Προγράµµατος ή τα προσωπικά
οικονοµικά τους δεδοµένα σε οποιονδήποτε συνεργάτη του Προγράµµατος, έµπορο, µεταπωλητή, προµηθευτή ή άλλου είδους
συµµετέχοντα σε αυτό.
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7. Υπηρεσία Πελατών
Όλα τα ερωτήµατα σχετικά µε τη λειτουργία του Προγράµµατος θα απευθύνονται στο 210 326 0000
8. ∆ιάφορα
Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρµογή τους
αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

