
1. Η Εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.» 
Υποκατάστημα Κύπρου που δραστηριοποιείται στο κλάδο ασφαλίσεων ζημιών, 
(εφεξής, INTERAMERICAN) καλούμενη ως «Διοργανώτρια Εταιρία», διοργανώνει 
ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την παρούσα προωθητική 
ενέργεια με τίτλο «1 Year Celebration» στα πλαίσια προώθησης και προβολής 
της «ANYTIME ONLINE», εμπορικού σήματος της INTERAMERICAN. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια / διαγωνισμό έχουν όλοι οι 
υφιστάμενοι πελάτες του υποκαταστήματος της Εταιρίας στην Κύπρο που έχουν 
σε ισχύ συμβόλαιο μέχρι και την 30/06/2018.  

3. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Ομίλου 
INTERAMERICAN, οι συνεργάτες του υποκαταστήματος στην Κύπρο, καθώς και 
οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που 
στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

4. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 28η Ιουνίου (και ώρα 00:01 και θα ολοκληρωθεί 
την 12η Ιουλίου (και ώρα 00:00). 

5. Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων»), πρέπει να 
έχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο μηχανοκίνητου οχήματος μέχρι και την 
30/06/2018. Ο Συμμετέχων θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
ενημέρωση για την προωθητική ενέργεια στο όποιο καλείται να στείλει την ευχή 
του. Ο Συμμετέχων για να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα 
πρέπει να στείλει την ευχή του για τα 1α γενέθλια του υποκαταστήματος στην 
Κύπρο συμπληρώνοντας παράλληλα τον αριθμό κυκλοφορίας του 
μηχανοκίνητου οχήματος που είναι ασφαλισμένο στην Εταιρία.   
6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών 

ορίων του διαγωνισμού (δηλαδή από 00:01 της 28ης Ιουνίου  έως τις 00:00 
της 12 Ιουλίου 2018). Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως 
σε λίστα (βάση δεδομένων) που τηρεί η Εταιρία INTERAMERICAN και 
αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό.  

7. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή 
συμπλήρωση και υποβολή στοιχείων που θα του ζητηθούν. Ελλιπής ή μη ορθή ή 
μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα 
στην Anytime να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.  

8. Η INTERAMERICAN διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες 
Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε 
τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στο Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας στην 
Κύπρο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη 
δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα της Anytime 
(www.anytimeonline.com.cy). Η Anytime δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη 
αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.  

9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση της 
INTERAMERICAN παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε 
υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι 
προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή 
τους με άλλα ή μη εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.  

http://www.anytimeonline.com.cy/


10. Η INTERAMERICAN διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα, καθώς και 
τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών 
νικητών. 

11. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουλίου στα γραφεία της  
INTERAMERICAN, οδός Γεώργιου Γρίβα Διγενή 42-44, Λευκωσία 1080, παρουσία 
του Νομικού Συμβούλου Costas P Demetriades LLC, στoν οποίο έχουν κατατεθεί 
οι όροι, ώστε να αναδειχθεί ο νικητής. 

12. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με την επιλογή τυχαίου αριθμού μεταξύ της εμβέλειας 
των αυξόντων αριθμών που θα αποκτήσουν αυτόματα οι συμμετέχοντες στην 
κλήρωση βάση της διαδικασίας που περιγράφτηκε πιο πάνω.  Με το νικητή θα 
αναδειχθούν και 2 επιλαχόντες. 

 Το Δώρο του νικητή που θα αναδειχθεί στην κλήρωση θα είναι ένα 
5ήμερο ταξίδι για τη χρονική περίοδο 01/08/2018 έως και 31/10/2018, 
για 2 άτομα (τον ασφαλισμένο και ακόμα ένα άτομο της επιλογής του), 
στη Σαντορίνη, αξίας μέχρι 3500€, με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια 
οικονομικής θέσης, και διαμονή σε 4στερο ή 5στερο ξενοδοχείο μέσω 
του ταξιδιωτικού γραφείου Fly2 Travel. 

13. Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή, θα ζητούνται τα στοιχεία 
ταυτότητας και θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. 
Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σε 
διάστημα 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την απόπειρα τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και θα περνάει σε επιλαχόντα.  

14. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της 
παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους 
παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται 
όλοι ουσιώδεις, 

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων, 

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία 
με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους 
παρόντες όρους, 

(δ) Χωρίς προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου 
ταυτοποίησης σύμφωνα με το Ν. 3783/2009, κατά την παράδοση των Δώρων, 

(στ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία 

15. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη 
Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του 
μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet), 
συμπεριλαμβανομένων των social media). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια 
δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της 



τρόπο το όνομα του νικητή και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς 
φωτογραφίες αυτού, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό 
στοιχείο σχετικό με την παράδοση του δώρου σε αυτόν καθώς και φωτογραφίες 
από το ταξίδι που ο νικητής θα παραδώσει στην Εταιρία. 

16.Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω 
στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της 
INTERAMERICAN. 

17.Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την 
εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή 
κρίσης της INTERAMERICAN που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσης 
Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της 
Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι 
δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.  

18.Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δε θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη 
διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα ή σχετίζεται 
με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Κύπρου (αποκλειόμενης 
οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με τους 
Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

19.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση 
έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. 

20.Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στο Νομικό Γραφείο Costas 
P Demetriades LLC, Παντελή Κατελάρη 16, Λευκωσία 1097  


