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Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διαγωνισμού 
"ERGO forMe 2021"  

 

Η ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (καλουμένη εφεξής η «ERGO») διοργανώνει 

Διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») για τους χρήστες της Εφαρμογής ERGO forMe, σύμφωνα με τους 

κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό – Διάρκεια Διαγωνισμού 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες της εφαρμογής ERGO forMe, οι οποίοι 

πραγματοποιήσαν την εγγραφή τους στην εφαρμογή από την 01/03/2021 έως την 30/11/2021.  

 

Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι 

της ERGO, καθώς και οι συνεργάτες της ERGO, οι οποίοι συνδέονται με αυτήν είτε με σχέση παροχής 

υπηρεσιών είτε με σχέση συνεργασίας (π.χ. ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πράκτορες κ.λπ.), καθώς 

και οι συγγενείς α’ βαθμού των ανωτέρω προσώπων.  

 

Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 06/09/2021 και ως ημερομηνία λήξης του 

Διαγωνισμού ορίζεται η 30/11/2021.  

 

2. Τρόπος Απόκτησης Δικαιώματος Συμμετοχής 

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης της Εφαρμογής ERGO forMe που έχει δικαίωμα συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό και επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν, θα πρέπει να αποδεχθεί τους Όρους και 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και να παράσχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία 

των προσωπικών του δεδομένων, για τον σκοπό της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.  

 

Η φόρμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα εμφανίζεται σε ειδική σελίδα εντός της εφαρμογής ERGO 

forMe, στην οποία θα ανακατευθύνονται οι εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής μέσω προσωπικού 

μηνύματος που θα λαμβάνουν και το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην κατηγορία «Τα μηνύματά μου».  

 

Στη φόρμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα εμφανισθούν προσυμπληρωμένα τα εξής στοιχεία του 

χρήστη: α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην 

εφαρμογή ERGO forMe, β) το όνομα του χρήστη και  γ) το επώνυμο του χρήστη.  

 

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής στον Διαγωνισμό και μπορεί να διεκδικήσει μόνο 

ένα (1) δώρο. Δεν θα ληφθούν υπόψη πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα.  

 

3. Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών – Δώρα 

Οι νικητές του Διαγωνισμού αναδεικνύονται κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, η 

οποία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας τη μη ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή, στα κεντρικά 

γραφεία της ERGO στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Συγγρού, αρ. 173.  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη 

η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ERGO διατηρεί το δικαίωμα 

να μεταθέσει την ημέρα και ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της.  

 

Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει συνολικά δέκα (10) νικητές και δέκα (10) αναπληρωματικούς, όλοι εκ των 

εγκύρως συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών είτε αρνηθεί το 

δώρο, είτε παραλείψει να το παραλάβει, είτε αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό λόγω μη αποδοχής των 

όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του, είτε διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη για 
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οποιονδήποτε λόγο είτε διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον 

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 της κλήρωσης και σε περίπτωση που και στο πρόσωπο αυτού συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιστάσεις, ο δεύτερος αναπληρωματικός κ.ο.κ..  

 

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να 

ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα ή σε άλλα δώρα ή προϊόντα, σε 

οποιαδήποτε τιμή.  

 

Τα δώρα του παρόντος Διαγωνισμού είναι δωροεπιταγές από το Πλαίσιο αξίας τριακοσίων ευρώ (300€) 

έκαστη.   

 

Οι νικητές θα ενημερωθούν από την ERGO μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που 

έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην εφαρμογή ERGO forMe ή/και μέσω τηλεφώνου, στον αριθμό 

που έχουν δηλώσει κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Τα δώρα του διαγωνισμού, οι 

δωροεπιταγές από το Πλαίσιο, θα σταλούν στους νικητές είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

που έχουν δηλώσει είτε μέσω courier, με επιμέλεια και δαπάνη της ERGO, κατόπιν συνεννόησης με την 

ERGO. 

 

 

4. Λοιποί Όροι 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα είναι διαθέσιμοι και διαρκώς 

ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, μέσω συνδέσμου στην εφαρμογή ERGO forMe που 

αφορά στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, καθώς και μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό. 

 

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 ή/και να τροποποιεί τα δώρα, με άλλα 

παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι 

Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν αποκτούν για τον 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 στην εφαρμογή ERGO forMe που αφορά στον συγκεκριμένο 

Διαγωνισμό, ενώ από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους θα είναι δεσμευτικές για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

 

Η ERGO, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό 

που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από τον νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική 

ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου 

Διαγωνισμού. Η ERGO δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, 

δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, 

απόδοση και γενικά από την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού. Επίσης, 

η ERGO δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για 

οποιαδήποτε ζημία και/ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή 

του συνόλου των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού από τον 

συμμετέχοντα. 

 

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των δώρων, κάθε 

υποχρέωση της ERGO παύει να υφίσταται. Η ERGO δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση 

έναντι των συμμετεχόντων. 

 

Ο Διαγωνισμός και οι όροι αυτού, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, τυχόν προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ της ERGO και 

των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού 

προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη και 

τα συναλλακτικά ήθη. 

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις ή απορίες, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν 

με την ERGO τηλεφωνικά στο 210 3705300. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


