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OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
  

Προωθητική Ενέργεια ανοίγματος λογαριασμού μέσω Ancoria Bank Create προς τους 
νεοσύλλεκτους του 2018.  

 
1. Η προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε όλους τους νεοσύλλεκτους για το έτος 2018 

(κατάταξη μεταξύ 29 Ιουνίου - 6 Ιουλίου 2018)  οι οποίοι  θα ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό 
μέσω της εφαρμογής κινητού Ancoria Bank Create και είναι άνω των 18 ετών. Α’ Βαθμού 
συγγενείς με οποιονδήποτε από το προσωπικό της Ancoria Bank εξαιρούνται της 
προωθητικής ενέργειας. 

 
2. Στην εν λόγω προωθητική ενέργεια οι νεοσύλλεκτοι που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια και 

τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις, θα λάβουν €50 από την Ancoria Bank στον 
λογαριασμό τους, αφού γίνει κατάθεση της 1ης τους στρατιωτικής μισθοδοσίας στην 
Ancoria Bank.  

3. Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια:  

 Εγγραφή στο Ancoria Bank Create και υποβολή αίτησης για άνοιγμα λογαριασμού εντός 
της περιόδου 26/06/2018 –  06/07/2018 ΚΑΙ  

 Έγκριση της αίτησης αυτής από την Τράπεζα, η οποία αναλαμβάνει να εξετάσει όλες τις 
πιο πάνω αιτήσεις μέχρι την 12/07/2018 ΚΑΙ  

 Υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για άνοιγμα λογαριασμού μέχρι την 
10/08/2018 ΚΑΙ  

 Κατάθεση της 1ης στρατιωτικής τους μισθοδοσίας στον εν λόγω λογαριασμό. 

4. Η Τράπεζα θα ειδοποιήσει τηλεφωνικώς τους εν λόγω νεοσύλλεκτους  και  η κατάθεση του 
ποσού των €50 θα γίνει με μεταφορά στον λογαριασμό τους στην Ancoria Bank εντός 5 ημερών 
αφού γίνει κατάθεση της 1ης τους στρατιωτικής μισθοδοσίας.   

5. Η προωθητική ενέργεια θα είναι υπό την επίβλεψη της υπεύθυνης της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου της Ancoria Bank. 

6. Η Tράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ανακοίνωσης και προβολής της προωθητικής ενέργειας στα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και διαφημιστική 
αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.  

7. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες ‘Oρους και Προϋποθέσεις 
σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.  

8. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια  θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.  

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


