Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού
"ERGO Drive&Win Spring Rally"
Η ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία (καλουμένη εφεξής η «ERGO») διοργανώνει Διαγωνισμό
(εφεξής «Διαγωνισμός») για τους χρήστες της Υπηρεσίας ERGO Drive&Win, με ημερομηνίες/ώρες
έναρξης και λήξης όπως αυτές ορίζονται στη παράγραφο 4 με σκοπό την επιβράβευση της καλής
οδηγικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες της Εφαρμογής ERGO Drive&Win και την ανάδειξη
και επιβράβευση των χρηστών που θα επιτύχουν την καλύτερη επίδοση οδηγικής συμπεριφοράς.
Οι όροι και τα δώρα του Διαγωνισμού περιγράφονται κατωτέρω:
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των καλύτερων οδηγών (βάσει των συνολικών πόντων
του Διαγωνισμού που έχουν συγκεντρωθεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.1) κατά τη διάρκεια
του Διαγωνισμού για την απόκτηση δώρων.
Οι 5 καλύτεροι οδηγοί θα επιβραβευθούν σύμφωνα με τις επιδόσεις τους (όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 4.1) από τη χρήση της εφαρμογής ERGO Drive&Win και 5 οδηγοί θα επιβραβευθούν βάσει
αποτελέσματος κλήρωσης.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής ERGO
Drive&Win (συμπεριλαμβάνονται και οι χρήστες με status Nubie).
Σημειώνεται ότι, οι χρήστες που ήδη έχουν αναδειχθεί νικητές σε κάποιον προηγούμενο Διαγωνισμό της
εφαρμογής, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και διεκδίκησης επάθλου για χρονικό διάστημα 12
μηνών από την έναρξη του διαγωνισμού κατά τη διάρκεια του οποίου αναδείχθηκαν νικητές.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στην ERGO, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και διεκδίκησης επάθλου
στον Διαγωνισμό.
3. Τρόπος Απόκτησης Δικαιώματος Συμμετοχής
Κάθε χρήστης της Εφαρμογής ERGO Drive&Win, θα ενημερώνεται μέσω ειδοποίησης από την
εφαρμογή για την έναρξη του Διαγωνισμού και εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, είναι
απαραίτητο μέσω ειδικής ενότητας της εφαρμογής ERGO Drive&Win να αποδεχτεί τους Όρους
Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή του σε αυτόν.
Αν λήξει το δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή του χρήστη (ολοκλήρωση 3 μηνών από την
ημερομηνία εγγραφής για δοκιμαστικούς χρήστες, είτε ακύρωση συμβολαίου για πελάτες ERGO), τότε
η συμμετοχή του στο διαγωνισμό ισχύει κανονικά με τους πόντους που εκείνος είχε συλλέξει μέχρι και
την ημερομηνία που έληξε η πρόσβασή του.
4. Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών – Δώρα
4.1 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν δυνατότητα, μέσω ειδικής ενότητας της Εφαρμογής ERGO
Drive&Win, συνεχούς ενημέρωσης για την επίδοση και την κατάταξή τους, ενώ μετά την ολοκλήρωση
επεξεργασίας δεδομένων Διαγωνισμού ενημερώνονται μέσω της Εφαρμογής για την οριστική κατάταξή
τους.
Η κατάταξη των συμμετεχόντων και αντίστοιχα οι νικητές του Διαγωνισμού, 5 στον αριθμό,
αναδεικνύονται με βάση τους πόντους του Διαγωνισμού, όπως αυτοί υπολογίστηκαν από την Εφαρμογή
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ERGO Drive&Win. Επιπλέον αυτών, θα επιβραβευθούν βάσει αποτελέσματος κλήρωσης άλλοι 5
οδηγοί, ανεξάρτητα από τους πόντους του Διαγωνισμού που έχουν συλλέξει.
Για τον υπολογισμό των πόντων του Διαγωνισμού λαμβάνονται υπόψη οι διαδρομές που έχουν
πραγματοποιηθεί εντός της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα,
ημερομηνία/ώρα έναρξης μεταξύ της ημερομηνίας/ώρας έναρξης του Διαγωνισμού και της
ημερομηνίας/ώρας λήξης του Διαγωνισμού και η επεξεργασία τους (δηλαδή ο χαρακτηρισμός των
διαδρομών από τους χρήστες) έχει ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία/ώρα ολοκλήρωσης
επεξεργασίας δεδομένων Διαγωνισμού, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω:
Ημερομηνία/Ώρα Έναρξης Διαγωνισμού: 22/04/2019, 20.00 μμ
Ημερομηνία/Ώρα Λήξης Διαγωνισμού: 31/05/2019, 22.00 μμ
Ημερομηνία/Ώρα Ολοκλήρωσης Επεξεργασίας Δεδομένων Διαγωνισμού: 01/06/2019, 22.00 μμ
Οι πόντοι του Διαγωνισμού υπολογίζονται ως το άθροισμα των πόντων που συλλέγει ο συμμετέχων σε
κάθε διαδρομή εντός του Διαγωνισμού. Οι πόντοι κάθε διαδρομής ορίζονται ως το γινόμενο της
διανυθείσας απόστασης στη διαδρομή επί το συντελεστή οδηγικής συμπεριφοράς για τη συγκεκριμένη
διαδρομή. Η τιμή του συντελεστή οδηγικής συμπεριφοράς εξαρτάται από τη βαθμολογία της διαδρομής
και λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:
 Βαθμολογία Διαδρομής ≤ 40, Συντελεστής Οδηγικής Συμπεριφοράς Διαδρομής = 0.00
 Βαθμολογία Διαδρομής 41 - 60, Συντελεστής Οδηγικής Συμπεριφοράς Διαδρομής = 0.50
 Βαθμολογία Διαδρομής 61 - 75, Συντελεστής Οδηγικής Συμπεριφοράς Διαδρομής = 1.00
 Βαθμολογία Διαδρομής 76 - 90, Συντελεστής Οδηγικής Συμπεριφοράς Διαδρομής = 1.50
 Βαθμολογία Διαδρομής 91 - 100, Συντελεστής Οδηγικής Συμπεριφοράς Διαδρομής = 2.00
Σημειώνεται ότι για να μην ευνοούνται αποκλειστικά οι χρήστες που διανύουν μεγάλες αποστάσεις,
ενδέχεται πριν την έναρξη του εκάστοτε Διαγωνισμού να τίθεται ένα ανώτατο όριο συνολικών
διανυθέντων χιλιομέτρων ανά διαδρομή, βάσει των οποίων θα συγκεντρώνονται οι πόντοι του
Διαγωνισμού το οποίο θα επαναπροσδιορίζεται για κάθε Διαγωνισμό με βάση το μέσο όρο των
συνολικών διανυθέντων χιλιομέτρων των χρηστών της εφαρμογής, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του
Διαγωνισμού. Για τον Διαγωνισμό με ημερομηνία έναρξης 22/04/2019 και ημερομηνία λήξης 31/05/2019
το ανώτατο όριο των συνολικών διανυθέντων χιλιομέτρων ανά διαδρομή τίθεται σε 30 χλμ. Για να
συμπεριληφθεί ο συμμετέχων στην κατάταξη του Διαγωνισμού πρέπει: α) να έχει αποδεχθεί τους όρους
του Διαγωνισμού, β) να έχει τουλάχιστον μία διαδρομή κατά τη χρονική διάρκεια μεταξύ της
ημερομηνίας/ώρας έναρξης και ημερομηνίας/ώρας λήξης του Διαγωνισμού και γ) να έχει συγκεντρώσει
τουλάχιστον ένα πόντο στο Διαγωνισμό.
Τα κριτήρια για την κατάταξη των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:
Κριτήριο 1: Πόντοι Διαγωνισμού. Ο συμμετέχων που θα συλλέξει τους περισσότερους πόντους στο
Διαγωνισμό θα κατατάσσεται ψηλότερα.
Κριτήριο 2: Συνολική απόσταση Διαδρομών εντός του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση που δύο ή
περισσότεροι συμμετέχοντες συγκεντρώσουν ίσους πόντους στο Διαγωνισμό, άρα ισοβαθμούν με βάση
το Κριτήριο 1, τότε ο συμμετέχων με τη μικρότερη συνολική απόσταση διαδρομών εντός του
Διαγωνισμού θα κατατάσσεται ψηλότερα.
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Κριτήριο 3: Ημερομηνία / Ώρα Εγγραφής στο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση που δύο ή
περισσότεροι συμμετέχοντες συγκεντρώσουν ίσους πόντους στο Διαγωνισμό και έχουν ίση συνολική
απόσταση διαδρομών εντός του Διαγωνισμού, δηλαδή ισοβαθμούν με βάση τα Κριτήρια 1 και 2, τότε ο
συμμετέχων που έχει εγγραφεί νωρίτερα στο Διαγωνισμό θα κατατάσσεται ψηλότερα.
4.2 Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει συνολικά 10 νικητές (5 βάσει του Διαγωνισμού και 5 βάσει κλήρωσης
που θα διενεργείται στα γραφεία της ERGO).
4.3 Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών είτε αρνηθεί το δώρο, είτε αποκλειστεί από το
Διαγωνισμό λόγω μη αποδοχής των όρων συμμετοχής του, είτε διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι
άκυρη είτε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, είτε σε περίπτωση
αδυναμίας εξεύρεσής του από την ERGO εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των
νικητών, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά και σε περίπτωση
που και στο πρόσωπο αυτού συντρέχουν οι ανωτέρω περιστάσεις, ο δεύτερος αναπληρωματικός κ.ο.κ..
4.4 Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι για τους 5
νικητές βάσει της κατάταξης και τους 5 νικητές βάσει της κλήρωσης, έκπτωση 100€ στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο του ΕΙΧ αυτοκινήτου, του οποίου είναι είτε ιδιοκτήτες - συνιδιοκτήτες του οχήματος, ή
ασφαλισμένοι που έχουν δηλωθεί (είτε θα δηλωθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).
4.5 Όλοι οι χρήστες της εφαρμογής που έχουν αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού και έχουν
τουλάχιστον μία καταγεγραμμένη διαδρομή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, λαμβάνουν αυτόματα
μέρος στην κλήρωση, εφόσον δεν έχουν αναδειχθεί νικητές βάσει της κατάταξής του Διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι, για την διεξαγωγή της κλήρωσης, δεν λαμβάνονται υπόψιν οι πόντοι που έχουν
συγκεντρωθεί κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και όλοι οι συμμετέχοντες (εξαιρουμένων των
νικητών) συμμετέχουν στη κλήρωση ισάξια. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό
διάστημα από τη λήξη του διαγωνισμού, στα γραφεία της ERGO στην Αθήνα.
4.6 Οι Νικητές θα ενημερωθούν από την ERGO μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) που έχουν
δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην Εφαρμογή ERGO Drive&Win. Οι νικητές θα μπορούν να
απευθυνθούν για την έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (δώρο του Διαγωνισμού), στο δίκτυο
συνεργατών, στο δίκτυο Bancassurance /Τράπεζα Πειραιώς και στην έδρα της ERGO. (Αναλυτικές
πληροφορίες για το δίκτυο συνεργατών και το δίκτυο Bancassurance /Τράπεζα Πειραιώς στην επίσημη
ιστοσελίδα της ERGO https://www.ergohellas.gr/pages/company/partners).
5. Ενημέρωση Υποκείμενου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον παρόντα
Διαγωνισμό της ERGO υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του
ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του
Συμμετέχοντα για την επεξεργασία από την ERGO των προσωπικών δεδομένων του, με αποκλειστικό
σκοπό την διενέργεια του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους καθώς και για τη
δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών και τυχόν φωτογραφιών του ή υλικού βιντεοσκόπησης, σε
περίπτωση που θα είναι νικητής, στην επίσημη ιστοσελίδα της ERGO ή/και σε δελτία τύπου ή
καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και σε διαφημιστικές προβολές, για χρονικό
διάστημα έως και 2 έτη από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, χωρίς καμιά χρέωση ή επιβάρυνση του
συμμετέχοντα.
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5.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή εκ μέρους του νικητή συγκατάθεσης και
συναίνεσης για να έλθει σε επικοινωνία μαζί του η ERGO και να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμό του
στη λίστα των νικητών που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ERGO ή/και σε δελτία
τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής.
5.2. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού
της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 – 22 του
Κανονισμού (Ε.Ε.) 679/2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών θα πρέπει να
απευθύνονται εγγράφως προς την ERGO A.A.E., Λεωφ. Συγγρού 173, 17121 Ν. Σμύρνη, υπόψη
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
5.3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα είναι διαθέσιμοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, μέσω συνδέσμου σε ειδική ενότητα της Εφαρμογής ERGO Drive&Win που αφορά στο
συγκεκριμένο Διαγωνισμό.
5.4. Η ERGO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού
και τη διάρκεια αυτού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη
αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Επίσης η ERGO διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον
παρόντα Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι
Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε
έχουν κάποια άλλη αξίωση από την ERGO. Επισημαίνεται ότι οι τυχόν τροποποιήσεις των όρων θα
είναι διαθέσιμες μέσω συνδέσμου σε ειδική ενότητα της Εφαρμογής ERGO Drive&Win που αφορά στο
συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ενώ από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους θα είναι δεσμευτικές για
όλους τους συμμετέχοντες.
5.5. Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των Όρων Συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα.
5.6 Ο Διαγωνισμός και οι όροι αυτού, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική
Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ της ERGO και των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού βέβαια
προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη.
5.7 Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις ή απορίες, οι συμμετέχοντες μπορούν να
επικοινωνούν με την ERGO τηλεφωνικά στο 210 3705585.
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