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ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ANYTIME - COSMOTE DEALS FOR YOU - ΤΑΞΙΔΙΑ 2017» 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

Α.Ε.» (εφεξής «διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Αγίου Κωνσταντίνου 57 

στο πλαίσιο της προώθησης της συνεργασίας της με τις ανώνυμες εταιρίες με την επωνυμία 

«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. 

Κηφισίας 99 (εφεξής «COSMOTE»), και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» 

που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99 (εφεξής «OTE»), για τη συμμετοχή της στο 

πρόγραμμα των άνω εταιριών με την επωνυμία “COSMOTE DEALS FOR YOU”, διοργανώνει  

διαγωνισμό με την ονομασία «ANYTIME - COSMOTE DEALS FOR YOU - ΤΑΞΙΔΙΑ 2017» 

(εφεξής «διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι έχουν 

κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Σωτήριο Ματσανιώτη και θα είναι αναρτημένοι και 

διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.anytime.gr . 

Περιγραφή Διαγωνισμού 

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι πελάτες ΟΤΕ και COSMOTE (εφεξής, «νέοι πελάτες»), οι 

οποίοι κάνοντας χρήση του κωδικού από τη συμμετοχή τους στο COSMOTE DEALS FOR YOU 

καταρτίσουν νέο συμβόλαιο ασφάλισης Ι.Χ. οχήματος, μέσω του δικτύου απευθείας πώλησης 

των ασφαλιστικών προϊόντων της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την εμπορική ονομασία «Anytime 

insurance online» (εφεξής, «Anytime»), χρησιμοποιώντας τον κωδικό προσφοράς COSMOTE 

DEALS FOR YOU κατά την έκδοση του συμβολαίου. 

Επίσης, συμμετέχουν οι πελάτες ΟΤΕ και COSMOTE που έχουν ήδη καταρτίσει με την Anytime 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ι.Χ. οχήματος (εφεξής, «υφιστάμενοι πελάτες») και κάνουν 

καταχώρηση του κωδικού προσφοράς COSMOTE DEALS FOR YOU, μέσω του Anytime Club -

της υπηρεσίας ανταμοιβής των πελατών της Anytime- ανταποκρινόμενοι στη σχετική 

προσφορά μεταξύ COSMOTE, ΟΤΕ και Anytime. 

Κληρώσεις επάθλων  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τέσσερις (4) αυτοτελείς κληρώσεις τις παρακάτω 

ημερομηνίες: 

1. Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, (εφεξής, «1η κλήρωση») 

2. Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, (εφεξής, «2η κλήρωση») 

3. Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, (εφεξής, «3η κλήρωση») 

4. Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, (εφεξής, «4η κλήρωση») 

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ επί της λεωφόρου 

Συγγρού 350, παρουσία εκπροσώπων της διοργανώτριας, καθώς και του συμβολαιογράφου 

Αθηνών κ. Σωτηρίου Ματσανιώτη. Ανά κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής και 

τρείς (3) αναπληρωματικοί νικητές, σε περίπτωση μη εύρεσης ή αποδοχής του αρχικού νικητή. 

Όλες οι κληρώσεις θα διεξαχθούν με τη χρήση μέσων τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της 

επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία 

ανάδειξης των νικητών. Ο νικητής κάθε κλήρωσης θα ενημερωθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών με τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail) από τη διοργανώτρια. Σε 

περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το 

νικητή στη διοργανώτρια, ή ο νικητής δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν αποδεχθεί εγγράφως 
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το έπαθλο μέχρι και επτά (7) εργάσιμες μέρες μετά την ενημέρωσή του, υπογράφοντας 

σχετική δήλωση αποδοχής επάθλου, εκπίπτει των δικαιωμάτων του. Το ίδιο θα ισχύσει και 

στην περίπτωση ενημέρωσης των αναπληρωματικών νικητών.  

Η διοργανώτρια θα ανακοινώσει το όνομα του κάθε νικητή στην ιστοσελίδα www.anytime.gr , 

εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης αποδοχής επάθλου από τον κάθε 

νικητή. 

Η διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, τα έπαθλα, να 

μεταθέσει, να παρατείνει ή να ανακαλέσει την περίοδο ισχύος του παρόντος διαγωνισμού 

κατά την κρίση της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς την κατάθεση νεοτέρου εγγράφου 

στον ανωτέρω συμβολαιογράφο. Ωστόσο, σε κάθε τέτοια περίπτωση (δηλ., τροποποίηση των 

όρων συμμετοχής, των επάθλων, ή των ημερομηνιών έναρξης) οι ισχύοντες αναθεωρημένοι 

όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.anytime.gr . 

Επίσης, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού μόνο για σπουδαίο 

λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι, ιδίως, η περίπτωση ανωτέρας βίας ή η παρακώλυση της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού από υπαιτιότητα τρίτων. 

Όροι συμμετοχής 

Κάθε νέος πελάτης δικαιούται από μια (1) συμμετοχή σε μια (1) κλήρωση, ανάλογα με την 

ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του στην Anytime με τη χρήση του 

κωδικού προσφοράς COSMOTE DEALS FOR YOU. Συγκεκριμένα:  

1. Όσοι πελάτες συνάψουν συμβόλαιο το διάστημα 01/01/2017 - 31/03/2017 θα 

συμμετέχουν στην 1η κλήρωση. 

2. Όσοι πελάτες συνάψουν συμβόλαιο το διάστημα 01/04/2017 - 30/06/2017 θα 

συμμετέχουν στη 2η κλήρωση. 

3. Όσοι πελάτες συνάψουν συμβόλαιο το διάστημα 01/07/2017 - 30/09/2017 θα 

συμμετέχουν στην 3η κλήρωση. 

4. Όσοι πελάτες συνάψουν συμβόλαιο το διάστημα 01/10/2017 - 31/12/2017 θα 

συμμετέχουν στην 4η κλήρωση. 

Κάθε υφιστάμενος πελάτης δικαιούται από μια (1) συμμετοχή σε μια (1) κλήρωση, 

ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρησης του κωδικού προσφοράς COSMOTE DEALS FOR 

YOU, μέσω της αντίστοιχης προσφοράς του Anytime Club. Συγκεκριμένα: 

1. Όσοι πελάτες καταχωρήσουν τον κωδικό το διάστημα 01/01/2017 - 31/03/2017 

θα συμμετέχουν στην 1η κλήρωση. 

2. Όσοι πελάτες καταχωρήσουν τον κωδικό το διάστημα 01/04/2017 - 30/06/2017 

θα συμμετέχουν στη 2η κλήρωση. 

3. Όσοι πελάτες καταχωρήσουν τον κωδικό το διάστημα 01/07/2017 - 30/09/2017 

θα συμμετέχουν στην 3η κλήρωση. 

4. Όσοι πελάτες καταχωρήσουν τον κωδικό το διάστημα 01/10/2017 - 31/12/2017 

θα συμμετέχουν στην 4η κλήρωση. 
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Υποχρεώσεις συμμετεχόντων για τη διεκδίκηση των επάθλων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ανάλογη κλήρωση ανά συμμετέχοντα, είναι 

το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος Anytime και το πρόγραμμα σταθερής ή κινητής 

COSMOTE από το οποίο ενεργοποιήθηκε ο κωδικός COSMOTE DEALS FOR YOU που 

χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή την καταχώρηση μέσω 

του Anytime Club, να είναι σε ισχύ έως την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε κλήρωσης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεση και 

εξουσιοδότησή τους προς τη διοργανώτρια, τον ΟΤΕ και την COSMOTE για την προβολή του 

διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου 

καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet 

(συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η διοργανώτρια, ο ΟΤΕ και  η COSMOTE, 

επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για 

διαφημιστικούς σκοπούς, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν 

οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το διαγωνισμό. Οι νικητές θα κληθούν, κατά 

τη βούληση της διοργανώτριας, να παρέχουν κάποια προφορική δήλωση, να συμμετάσχουν 

σε φωτογράφιση, ή και βιντεοσκόπηση για λόγους δημοσιότητας κατά την παραλαβή του 

επάθλου τους και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη 

απαίτηση. H συμμετοχή στο διαγωνισμού παρέχει αυτομάτως και την προς αυτό συναίνεση 

και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων χρήσης εικόνας 

ατελώς. 

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεν έχουν καμία συμμετοχή στο διαγωνισμό και καμία ευθύνη έναντι 

των συμμετεχόντων σε αυτόν, πέραν των όσων προβλέπονται στους όρους του αντίστοιχου 

προγράμματος COSMOTE DEALS FOR YOU. 

Από τις κληρώσεις εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας και των ΟΤΕ και COSMOTE. 

Επίσης, οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού των εργαζομένων αυτών, δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Οι νικητές των κληρώσεων θα δηλώσουν εγγράφως 

στη σχετική δήλωση αποδοχής επάθλου, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε 

από τα παραπάνω κωλύματα. 

Προσωπικά Δεδομένα: η διοργανώτρια τηρεί και επεξεργάζεται αρχεία με προσωπικά 

δεδομένα που παρέχουν με τη θέλησή τους οι συμμετέχοντες. Η συλλογή και η χρήση των 

παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, 

σύμφωνα με τους Νόμους 2472/97 & 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα.  

Κάθε χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή 

και αντίρρησης που αναφέρονται στα Άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η άσκηση των 

παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με γραπτή δήλωση: 

 Μέσω fax στο 210 94 62 078 

 Μέσω e-mail στο auto@anytime.gr 

Εκτός από τις εταιρίες του Ομίλου ΙΝTERAMERICAN, αποδέκτες των συγκεκριμένων 

δεδομένων μπορεί να είναι ο ΟΤΕ και η COSMOTE καθώς και οι Δημόσιες αρχές, έπειτα από 

υποβολή νόμιμου αιτήματος. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου συμμετέχοντος με τους όρους του διαγωνισμού, η 

συμμετοχή του θα ακυρώνεται και αυτός δε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση ή 

στην παραλαβή του επάθλου.  
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Έπαθλα 

Ανά κλήρωση θα αποδίδεται ένα (1) έπαθλο σε ένα (1) νικητή.  

Κάθε έπαθλο περιλαμβάνει ένα (1) ταξίδι σε προορισμό εκτός Ελλάδος (εντός Ευρώπης), για 

δυο (2) άτομα.  

Οι προορισμοί ανά έπαθλο – ταξίδι είναι οι εξής: 

 Η 1η κλήρωση θα έχει έπαθλο ένα (1) ταξίδι με προορισμό το Άμστερνταμ 

(Ολλανδία). 

 Η 2η κλήρωση θα έχει έπαθλο ένα (1) ταξίδι με προορισμό τη Βαρκελώνη 

(Ισπανία). 

 Η 3η κλήρωση θα έχει έπαθλο ένα (1) ταξίδι με προορισμό το Βερολίνο (Γερμανία). 

 Η 4η κλήρωση θα έχει έπαθλο ένα (1) ταξίδι με προορισμό την Πράγα (Τσεχία). 

Σε κάθε ταξίδι συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω παροχές: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για δυο (2) άτομα,  με αναχώρηση 

και επιστροφή από/στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 

 Τρείς (3) διανυκτερεύσεις για δύο (2) άτομα, σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4) 

αστέρων 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου 

 Πρωινό γεύμα και δείπνο για δύο (2) άτομα, καθημερινά 

 Φ.Π.Α. 

 Ενοικιαζόμενο όχημα με μικτή ασφάλιση (παραλαβή – παράδοση στο 

αεροδρόμιο του εξωτερικού) 

 Συνολικά έξοδα κίνησης αξίας διακοσίων (200) ευρώ, για όλες τις μέρες 

παραμονής 

 Ταξιδιωτική ασφάλεια INTERAMERICAN για δυο (2) άτομα 

Οποιαδήποτε άλλα έξοδα σχετικά με την παράδοση των επάθλων βαρύνουν τους νικητές. 

Ανά αεροπορικό εισιτήριο συμπεριλαμβάνεται μια (1) αποσκευή και μια (1) χειραποσκευή. 

Τα έξοδα κίνησης θα αποδοθούν στον κάθε νικητή μέσω κατάθεσης στον προσωπικό του 

λογαριασμό τραπέζης. 

Οι νικητές θα πρέπει να μεταβούν με δικά τους έξοδα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος», ώστε να πραγματοποιήσουν το ταξίδι-έπαθλο. 

Στα δείπνα δε συμπεριλαμβάνονται τα ποτά. 

Το κάθε έπαθλο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν κληρονομείται, δεν ανταλλάσσεται 

ούτε αντικαθιστάται με άλλο και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα. 
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Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους προορισμούς ανά έπαθλο και τις 

παροχές των επάθλων, βάσει διαθεσιμότητας ανά ταξίδι. 

Παράδοση Επάθλων 

Κάθε νικητής, μετά την έγγραφη αποδοχή του για το έπαθλο προς στη διοργανώτρια, θα 

ενημερωθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο, στο οποίο θα αναθέσει η διοργανώτρια τη 

διοργάνωση των ταξιδιών-επάθλων για: 

a. τις διαθέσιμες ημερομηνίες μεταξύ των οποίων θα μπορεί να πραγματοποιήσει το 

ταξίδι. Οι ημερομηνίες αυτές θα είναι εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία πραγματοποίησης της κάθε κλήρωσης. 

b. το χρονικό περιθώριο που οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 

έγγραφα για την επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων, όπως και τον αριθμό 

του προσωπικού του λογαριασμού τραπέζης, για την απόδοση της παροχής των 

εξόδων κίνησης, που συμπεριλαμβάνεται στο έπαθλο. 

Η παράδοση-συμμετοχή σε ταξίδι μπορεί να ακυρωθεί για οποιονδήποτε νικητή αυτόματα, 

κατά την απόλυτη βούληση της διοργανώτριας, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

αναφερόμενες περιπτώσεις: 

 οποιαδήποτε από τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από το νικητή στη διοργανώτρια 

είναι ψευδή. 

  ο νικητής δεν προσκομίσει έγκαιρα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα 

του ζητηθούν για την επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων (αστυνομική 

ταυτότητα ή διαβατήριο) ή/και τον αριθμό του προσωπικού του λογαριασμού 

τραπέζης. 

 δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον κάθε νικητή εντός της προκαθορισμένης 

χρονικής περιόδου που ορίζεται στους παρόντες όρους. 

 ο νικητής δε συνεργαστεί με το ταξιδιωτικό γραφείο στο οποίο έχει αναθέσει η 

διοργανώτρια τη διοργάνωση των ταξιδιών-επάθλων, για την ορθή και ασφαλή 

συμμετοχή του στο ταξίδι. 

 ο νικητής δεν αποδεχτεί στην πράξη (δηλ., με τη συμπεριφορά του) τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του επάθλου, παρά το ότι έχει δηλώσει ότι τους αποδέχεται κατά τη 

συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχτεί το έπαθλό του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν 

παραλάβει αυτό εγκαίρως, χάνει το σχετικό δικαίωμά του. 

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της παράδοσης των επάθλων κατά τα 

προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται.  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

παραπάνω όρων, αλλά και των όρων τυχόν τρίτων που συνεργάζονται με τη διοργανώτρια για 

την υλοποίηση του διαγωνισμού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας και την απονομή των 

επάθλων, ουδεμία άλλη ευθύνη αναγνωρίζει η διοργανώτρια, ο ΟΤΕ και  η COSMOTE οι οποίοι 

απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους νικητές που αναδείχθηκαν ή σε όσους 

συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 


