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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, σε συνεργασία με τη 
Visa Europe Limited διοργανώνει κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση»), στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι 
κάτοχοι πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, εκδόσεως της Τράπεζας (εφεξής οι 
«Κάρτες»), οι οποίοι επιπροσθέτως πληρούν τις προϋποθέσεις του όρου 2 (εφεξής οι «Κάτοχοι»). Από την 
Κλήρωση εξαιρούνται ρητά όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας με την 
Τράπεζα καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.  

2. Για τη συμμετοχή στην ενέργεια οι Κάτοχοι θα πρέπει, κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα 
συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή από 15/02/2018 έως και 15/04/2018 (εφεξής η «Διάρκεια Συμμετοχής»), να 
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να είναι ενήλικες, β) να έχουν πλήρη 
δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, δ) η Κάρτα τους να είναι σε ισχύ, να μην έχει 
ακυρωθεί, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω για την ακύρωση λόγω κλοπής ή απώλειας –τόσο κατά 
τη Διάρκεια Συμμετοχής όσο κατά τον χρόνο απόδοσης του Δώρου, ε) να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
μία (1) συναλλαγή, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στον όρο 8, ανεξαρτήτως ποσού, με οποιαδήποτε από 
τις ανωτέρω Κάρτες που έχουν στην κατοχή τους, σε οποιαδήποτε επιχείρηση δέχεται συναλλαγές με κάρτα Visa 
(εφεξής η «Συναλλαγή»). Οι Κάτοχοι των Καρτών προκειμένου να συμμετέχουν στην Κλήρωση θα πρέπει, κατά 
την ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης, να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οποιουδήποτε είδους προς την 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

3. Οι Κάτοχοι χρεωστικών και προπληρωμένων Καρτών Visa θα κερδίζουν μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση για 
κάθε Συναλλαγή που πραγματοποιούν με την χρεωστική ή προπληρωμένη Κάρτα κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής. 
Οι Κάτοχοι πιστωτικών Καρτών Visa θα κερδίζουν τρεις (3) συμμετοχές στην Κλήρωση για κάθε Συναλλαγή που 
πραγματοποιούν με την πιστωτική Κάρτα κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής. 

4. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συμμετοχών. Καμία συμμετοχή εκτός των χρονικών ορίων της 
Διάρκειας Συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή. 

5. Στις περιπτώσεις των πρόσθετων πιστωτικών Καρτών, στην Κλήρωση θα συμμετέχει μόνο ο Κάτοχος της κύριας 
Κάρτας και όχι ο κάτοχος της πρόσθετης. Οι Συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού με τις πρόσθετες Κάρτες θα συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές και θα προσμετρώνται στις 
συμμετοχές του Κατόχου της κύριας Κάρτας.  

6. Αγορές με πιστωτική Κάρτα που αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία 
Συναλλαγή (που αποδίδει 3 συμμετοχές στην Κλήρωση), εφόσον η αρχική Συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη 
Διάρκεια Συμμετοχής. 

7. Καθ’ όλη τη Διάρκεια Συμμετοχής και μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης οι Κάρτες θα πρέπει να 
είναι σε ισχύ, να μην έχουν ακυρωθεί –υπό την επιφύλαξη όσων κατωτέρω ορίζονται για την ακύρωση λόγω 
απώλειας ή κλοπής- και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή τους για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση κλοπής, 
απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι Συναλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί με την 
προηγούμενη Κάρτα προσμετρώνται στις Συναλλαγές της νέας Κάρτας που θα εκδοθεί. Κατ’ εξαίρεση, στις 
ανωτέρω περιπτώσεις, δεν συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές, οι Συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί ή 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. Οι Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με εταιρικές κάρτες, με μη επαναφορτιζόμενες προπληρωμένες κάρτες 
καθώς και με την Prepaid Visa ΚΕΑ εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται ως συμμετοχές στο διαγωνισμό. Δεν 
θεωρούνται Συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην Κλήρωση, οι Συναλλαγές που αφορούν σε 
πληρωμή λογαριασμού πιστωτικής κάρτας, φορτίσεις, αναλήψεις μετρητών, συνδρομή, τόκοι, χρεώσεις 
υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα καθώς και οι Συναλλαγές που αμφισβητήθηκαν από τον Κάτοχο. Επίσης δεν 
θεωρούνται Συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην Κλήρωση οι Συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων καθώς και τυχόν μεταφορές υπολοίπου που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής.  

9. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, την Τρίτη 24/04/2018 και ώρα 16:00 στα γραφεία της Τράπεζας 
(σήμερα στη Λεωφ. Συγγρού 87, 11745, Αθήνα) παρουσία μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» καθώς και εκπροσώπου 
της Τράπεζας. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν υποβληθεί στο συμβολαιογράφο της Τράπεζας κο Στέφανο Βασιλάκη, 
που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 21. 
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10. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 4 τυχεροί και 40 αναπληρωματικοί που θα κερδίσουν πακέτα 
φιλοξενίας στη Ρωσία στο πλαίσιο της διοργάνωσης «2018 FIFA WORLD CUP» (εφεξής το «Δώρα»), σύμφωνα με 
τα ειδικότερα στον όρο 11. 

11. Ο τυχερός που θα αναδειχθεί 1ος, θα κερδίσει ένα πακέτο φιλοξενίας 2 ατόμων στην Αγία Πετρούπολη 
αποκλειστικά για τις 08-12/07/2018 που περιλαμβάνει: 
- 4 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο σε δίκλινο δωμάτιο 
- Πρωϊνό, ελαφριά σνακς και ποτά 
- Προπληρωμένο προϊόν Visa, αξίας $450 
- Αεροπορικά εισιτήρια,  Αθήνα – Αγία Πετρούπολη (με ενδεχόμενη ενδιάμεση πτήση) με επιστροφή 
- Μεταφορά σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 
- 2 εισιτήρια για τον ημιτελικό του FIFA WORLD CUP στις 10/07/2018 
Οι επόμενοι 3 τυχεροί που θα αναδείξει η Κλήρωση θα κερδίσουν από ένα πακέτο φιλοξενίας 2 ατόμων στην 
Αγία Πετρούπολη αποκλειστικά για τις 13-17/06/2018 που περιλαμβάνει: 
- 4 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο σε δίκλινο δωμάτιο (η 1 από τις 4 διανυκτερεύσεις θα γίνει στην 

πόλη Σότσι) 
- Πρωϊνό, ελαφριά σνακς και ποτά 
- Προπληρωμένο προϊόν Visa, αξίας $450 
- Αεροπορικά εισιτήρια,  Αθήνα – Αγία Πετρούπολη (με ενδεχόμενη ενδιάμεση πτήση) με επιστροφή 
- Μεταφορά σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 
- 2 εισιτήρια για τον αγώνα Πορτογαλία – Ισπανία στις 15/06/2018 στην πόλη Σότσι της Ρωσίας με συμμετοχή 

σε backstage experiences (« Παρακολούθηση προθέρμανσης» για τον τυχερό που θα αναδειχθεί 2ος στην 
Κλήρωση, «Επίσκεψη στο κέντρο του γηπέδου» για τον τυχερό που θα αναδειχθεί 3ος στην Κλήρωση, «Γύρος 
του Σταδίου» για τον τυχερό που θα αναδειχθεί 4ος στην Κλήρωση). 

12. Τα Δώρα αφορούν αποκλειστικά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στον όρο 11. Δεν προσφέρονται 
εναλλακτικές ημερομηνίες, ούτε και ανταλλάσσονται με άλλα πακέτα φιλοξενίας. Όλα τα άτομα που θα 
συνοδεύσουν τους τυχερούς νικητές θα πρέπει να είναι άνω των 16 ετών. 

13. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα μετά την Κλήρωση στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν 
δηλώσει στην Τράπεζα. Στην περίπτωση που κάποιος από τους νικητές που θα προκύψουν από την Κλήρωση 
αρνηθεί το δώρο ή αποκλειστεί λόγω μη αποδοχής των όρων συμμετοχής του στην παρούσα Κλήρωση ή εάν δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του ή, τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας της Τράπεζας να επικοινωνήσει 
μαζί του εντός 3 συνεχόμενων εργάσιμων ημερών ώστε να ειδοποιηθεί για το Δώρο, τη θέση του θα 
καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά τη σειρά ανάδειξής του στην Κλήρωση. Στην περίπτωση αυτή ο 
αρχικός νικητής χάνει αυτοδικαίως και αυτομάτως το δικαίωμα να αναζητήσει το Δώρο και εν γένει ουδεμία 
αξίωση διατηρεί έναντι της Τράπεζας. Αν για οποιοδήποτε λόγο το Δώρο δεν γίνει αποδεκτό ή δεν παραληφθεί 
ούτε από τους αναπληρωματικούς, τότε η Τράπεζα απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι των τυχερών 
(αρχικών ή/και αναπληρωματικών) και δικαιούται κατά την ανέλεγκτη αυτής κρίση είτε να προσφέρει αυτό σε 
άλλη προωθητική ενέργεια που τυχόν διοργανωθεί από την Τράπεζα, είτε να το αποσύρει και να μην το 
διαθέσει. 

14. Η αποδοχή των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην 
Κλήρωση και την παραλαβή των Δώρων. Η συμμετοχή των συναλλασσομένων στον διαγωνισμό συνεπάγεται και 
την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής τους σε αυτόν. 

15. Η αποδοχή του Δώρου από το νικητή προϋποθέτει τη ρητή αποδοχή του παρόντος όρου, ότι η εικόνα του και το 
ονοματεπώνυμό του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους δημοσιότητας. Το πάσης φύσεως φωτογραφικό ή 
οπτικοακουστικό υλικό με την εικόνα ή τη φωνή των νικητών που έχει αποκτηθεί από την Τράπεζα στα πλαίσια 
της Κλήρωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους της Κλήρωσης για λόγους διαφημιστικούς και 
ενδεικτικά, σε σχετικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, τον τύπο ή το internet, χωρίς την καταβολή 
οποιασδήποτε αμοιβής ή έτερου ανταλλάγματος. Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε σχετική με το 
προωθητικό πρόγραμμα, διαφημιστική επικοινωνία ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα ή/και η εικόνα τους σε 
καταχωρήσεις ή/και διαφημιστικές προβολές, εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την Τράπεζα να αρνηθεί 
τη χορήγηση του Δώρου. Τα στοιχεία των νικητών δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές 
ενέργειες της Τράπεζας, παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας.  

16. Με την ενημέρωση των νικητών από την Τράπεζα και την αποδοχή του Δώρου, η Τράπεζα θα διαβιβάσει εν 
συνεχεία τα στοιχεία τους στη Visa Εurope Limited. Τα στοιχεία των ανωτέρω νικητών τηρούνται σύμφωνα με 
τον Ν.2472/1997, όπως ισχύει, τον Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των στοιχείων αυτών στη Visa 
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Εurope Limited σύμφωνα με το ανωτέρω ισχύον νομικό πλαίσιο, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας 
και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας. Περαιτέρω διαβίβαση των στοιχείων αυτών από τη Visa Europe 
Limited προς τρίτους (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κ.λπ.), θα γίνεται αποκλειστικά για την έκδοση των 
εισιτηρίων και για το σκοπό της ταυτοποίησης, από τις ως άνω εταιρείες / επιχειρήσεις, των νικητών, σύμφωνα 
με το ανωτέρω ισχύον νομικό πλαίσιο και θα αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση του σκοπού των παρόντων 
Όρων Διαγωνισμού. Τόσο οι συμμετέχοντες Κάτοχοι, όσο και οι νικητές, έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, 
πρόσβασης και αντίρρησης κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997, ως ισχύει. 

17. Οι Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα 
μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ενέργειας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, στο τηλ.: 18 
28 38. 

18. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την Κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους 
ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας, ή και να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο εκ των 
παρόντων οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης 
και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση 
της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Κλήρωση δεν αποκτούν για τον λόγο αυτό κανένα 
δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.  

19. Η Τράπεζα, ή οι διευθυντές, ή στελέχη, ή οι υπάλληλοι αυτής, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 
οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες 
όρους.   

20. Εάν οποιοσδήποτε όρος εκ των παρόντων κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση 
σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων. 

21. Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την 
ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.  
 


