
Σελίδα 1 από 1 
 

Όροι Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια των Πιστωτικών Καρτών 
Miles & More World Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς 

«15.000 μίλια» 
 
 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς διοργανώνει προωθητική ενέργεια κατά την οποία προσφέρει στους νέους κύριους κατόχους 
πιστωτικών καρτών Miles & More World Mastercard® & Miles & More World Mastercard® Gold αυξημένους 
πόντους καλωσορίσματος. 

2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει  από 18/04/2017 έως 18/06/2017.  
3. Για κάθε νέα κύρια πιστωτική κάρτα Miles & More World Mastercard και Miles & More World Mastercard Gold, που 

θα εκδοθεί στο διάστημα της προωθητικής ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε υφιστάμενη κύρια κάρτα αυτών 
των τύπων μέσω της οποίας δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη της ενέργειας  καμία αγορά, ο κύριος 
κάτοχος θα λάβει αυξημένους πόντους (μίλια) καλωσορίσματος (“welcome miles”) με την πρώτη του αγορά 
ανεξαρτήτως ποσού με χρήση της ως άνω πιστωτικής του κάρτας, εφόσον η συναλλαγή αυτή διενεργηθεί εντός του 
διαστήματος της ενέργειας και εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως και 30/06/2017. 
Ειδικότερα, ο κύριος κάτοχος θα λάβει από την Τράπεζα 15.000 μίλια καλωσορίσματος ανεξαρτήτως τύπου κάρτας, 
αντί των προβλεπόμενων στους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστότητας Πελατών της Miles & More World 
Mastercard μιλίων  (3.000 μίλια για την Miles & More World Mastercard και 5.000 μίλια για την Miles & More World 
Mastercard Gold).  

4. Τα μίλια καλωσορίσματος χορηγούνται στον κύριο κάτοχο της κάρτας μία φορά και η τυχόν αντικατάσταση, 
ανανέωση ή επανέκδοση της κάρτας σε μεταγενέστερο χρόνο δεν γεννά το δικαίωμα στον Κάτοχο να λάβει εκ νέου 
τα μίλια καλωσορίσματος. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση κατά την οποία ο κύριος κάτοχος κάρτας Miles & More 
World MasterCard αποκτήσει κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας κάρτα Miles & More World Mastercard 
Gold, τότε ο κύριος κάτοχος,  δικαιούται να λάβει τη διαφορά μεταξύ των μιλίων καλωσορίσματος που είχε λάβει 
κατά την έκδοση της κάρτας Miles & More World Mastercard (3.000 μίλια) και αυτών που δικαιούται να λάβει 
(15.000 μίλια) με βάση τους όρους της παρούσας προωθητικής ενέργειας για την έκδοση νέας κάρτας Miles & More 
World MasterCard Gold (ήτοι 15.000 – 3.000 = 12.000 μίλια καλωσορίσματος).   

5. Στην προωθητική ενέργεια δεν συμμετέχουν συναλλαγές που αφορούν σε αναλήψεις μετρητών, συνδρομή, τόκους, 
χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα, πληρωμές κάρτας. Επίσης δεν θεωρούνται συναλλαγές και δεν 
υπολογίζονται τυχόν μεταφορές υπολοίπου που θα πραγματοποιηθούν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος. 

6. Στην προωθητική ενέργεια συμμετέχουν αγορές με εξόφληση του ποσού αγοράς ολόκληρου ή με άτοκες δόσεις, 
εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί, στο διάστημα της προωθητικής ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω και 
εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας, το αργότερο έως και 30/06/2017. 

7. Σε περίπτωση που ο κύριος κάτοχος δικαιούται τα αυξημένα μίλια καλωσορίσματος και η κάρτα του κλαπεί, 
απωλεσθεί  ή καταστραφεί  από οποιαδήποτε αιτία , τα μίλια αυτά θα προσμετρηθούν  στη νέα πιστωτική κάρτα 
που θα εκδοθεί. Κατ’ εξαίρεση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν θα συνυπολογισθούν στη νέα πιστωτική κάρτα που 
θα εκδοθεί τα μίλια που αφορούν  σε συναλλαγές που έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο με δήλωσή του λόγω 
απώλειας ή κλοπής της κάρτας, και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του κατόχου με την 
Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η κάρτα. 

8. Από την προωθητική ενέργεια εξαιρούνται οι πρόσθετοι κάτοχοι, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 
του Προγράμματος Πιστότητας Πελατών των ως άνω πιστωτικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς.  

9. Η αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή σε αυτή.  

10.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Προγράμματος Πιστότητας Πελατών των ως άνω πιστωτικών καρτών της 
Τράπεζας Πειραιώς.  
 

 


