
Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης των Κατόχων της Κάρτας ΑΒ Plus Mastercard® Credit 

 
1. Με την έκδοση της Κάρτας (κύριας ή πρόσθετης), ο Κάτοχος θα δικαιούται να λαμβάνει μέρος, στο Πρόγραμμα 

Επιβράβευσης Πελατών (στο εξής «το Πρόγραμμα»), όπως περιγράφεται παρακάτω, το οποίο έχει σχεδιαστεί και 
υλοποιηθεί από κοινού από την Τράπεζα και την εταιρία «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» (εφεξής «η ΑΒ Βασιλόπουλος»). O 
Κάτοχος, με την πρώτη συναλλαγή με χρήση της Κάρτας (είτε της Κύριας, είτε της Πρόσθετης, αναλόγως του ποια θα 
χρησιμοποιηθεί πρώτη) και ανεξαρτήτως ποσού, θα λάβει μια και μοναδική φορά πόντους καλωσορίσματος από την 
Τράπεζα οι οποίοι σήμερα ανέρχονται σε εκατό (100) πόντους. Οι πόντοι καλωσορίσματος χορηγούνται στον Κάτοχο της 
Κάρτας μια φορά και η τυχόν αντικατάσταση, ανανέωση ή επανέκδοση της κάρτας σε μεταγενέστερο χρόνο δεν γεννά το 
δικαίωμα στον Κάτοχο να λάβει εκ νέου τους πόντους καλωσορίσματος. Ως συναλλαγές με χρήση της Κάρτας που 
συμμετέχουν στο παρόν Πρόγραμμα και συλλέγουν πόντους νοούνται οι αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών με χρήση της 
Κάρτας στην εταιρία «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» ή σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που 
φέρουν το σήμα Mastercard. Στο πρόγραμμα δε συμμετέχουν συναλλαγές που αφορούν σε πληρωμή φόρων, αναλήψεις 
μετρητών, συνδρομή, τόκους, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα, πληρωμές, μεταφορές υπολοίπου. Όλοι οι 
πόντοι, κύριας και πρόσθετων πιστωτικών καρτών συγκεντρώνονται στο AB Plus barcode του κύριου Κατόχου.  

2. Προϋπόθεση για τη λήψη των πόντων καλωσορίσματος καθώς και οποιονδήποτε άλλων πόντων από την χρήση της 
Κάρτας, αποτελεί η ιδιότητα του Κατόχου ως μέλους του προγράμματος πιστότητας ΑΒ Plus, σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις του εν λόγω προγράμματος, που αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος 
(www.ab.gr). Προς τον σκοπό αυτό ο Κάτοχος ήδη με το παρόν δηλώνει ότι είναι μέλος του προγράμματος πιστότητας «ΑΒ 
Plus» με αριθμό μέλους (barcode) αυτόν που αναγράφεται στην οπίσθια όψη της κύριας κάρτας πιστότητας ΑΒ Plus της 
«ΑΒ Βασιλόπουλος». Διευκρινίζεται ότι οι τυχόν συμβατικές ή άλλες σχέσεις του Κατόχου με την «ΑΒ Βασιλόπουλος» λόγω 
της ιδιότητάς του ως μέλους του προγράμματος πιστότητας ΑΒ Plus διέπονται αποκλειστικά από τους σχετικούς όρους και 
προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στην οικεία ιστοσελίδα της «ΑΒ Βασιλόπουλος» η δε Τράπεζα ουδεμία ευθύνη 
αναλαμβάνει ή αναγνωρίζει αναφορικά με το περιεχόμενο, την νομιμότητα, την καταλληλότητα, τη δεσμευτικότητα ή τα 
αποτελέσματα εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων αυτών.  

3. Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων υπό τους όρους 1 και 10 του παρόντος, ο Κάτοχος, δυνάμει του Προγράμματος 
κερδίζει α) 1 πόντο για κάθε € 3 συναλλαγών που πραγματοποιεί με την Κάρτα του στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος και 
β) 1 πόντο για κάθε € 10 συναλλαγών που πραγματοποιεί με την Κάρτα σε οιαδήποτε άλλη επιχείρηση του εσωτερικού και 
του εξωτερικού που φέρει το σήμα Mastercard. Σε περίπτωση εξόφλησης του ποσού με δόσεις, οι πόντοι θα 
συγκεντρώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα με βάση το ποσό της κάθε δόσης. Οι πόντοι υπολογίζονται σε 
κάθε συναλλαγή ξεχωριστά. Οι πόντοι τους οποίους θα συλλέγει ο Κάτοχος της Κάρτας για κάθε συναλλαγή, θα 
προστίθενται στο πρόγραμμα πιστότητας «ΑΒ Plus» της «ΑΒ Βασιλόπουλος», στο λογαριασμό ΑΒ Plus που ο Κάτοχος έχει 
δηλώσει κατά την αίτηση έκδοσης Κάρτας, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής, εκτός 
Δευτέρας. Ο Κάτοχος θα ενημερώνεται για το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει στο πρόγραμμα πιστότητας «ΑΒ Plus» 
μέσω της ΑΒ Βασιλόπουλος. Η εξαργύρωση του συνόλου των πόντων που έχουν συλλεχθεί πραγματοποιείται κατά τα 
οριζόμενα στους όρους του προγράμματος πιστότητας «ΑΒ Plus», ως εκάστοτε ισχύουν.  

4. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογιστεί υπέρ του Κατόχου πόντοι κατά τρόπο διάφορο από την 
περιγραφόμενη στο παρόν διαδικασία, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τους διαγράψει χωρίς καμία προειδοποίηση. 
Τέλος, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό της Κάρτας αντίστροφη λογιστική εγγραφή (π.χ. αντιλογισμός) 
από τη χρέωση της αξίας αγοράς, η οποία προσθέτει πόντους, αυτόματα θα προκληθεί ανάλογη αφαίρεση των πόντων.  

5. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση της «ΑΒ Βασιλόπουλος» να «εξαργυρώσει», 
σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος πιστότητας «ΑΒ Plus», τους πόντους που έχει συλλέξει ο Κάτοχος.  

6. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί σε 
τυχόν δώρα που θα αποκτήσει ο Κάτοχος κατά την εξαργύρωση των πόντων από την «ΑΒ Βασιλόπουλος» και συμφώνως 
με τους όρους του προγράμματος «ΑΒ Plus».  

7. Ειδικά προγράμματα της Τράπεζας σε συνεργασία με την «ΑΒ Βασιλόπουλος» για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 
που θα αφορούν συγκεκριμένες περιόδους και προσφορές, θα ανακοινώνονται από την Τράπεζα κατά τα οριζόμενα 
κατωτέρω στον όρο 8. 

8. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος καθώς και τυχόν έκτακτες προσφορές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας (www.piraeusbank.gr) ή/και στην ιστοσελίδα της «ΑΒ Βασιλόπουλος» (www.ab.gr) απ’ όπου και θα λαμβάνουν 
γνώση οι Κάτοχοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Η ενημέρωση του Κατόχου για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, την 
τροποποίηση ή αντικατάσταση των όρων συμμετοχής, θα γίνεται μέσω μηνυμάτων στις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές 
(ATMs) του δικτύου της Τράπεζας καθώς και με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο και προσήκοντα κατά την κρίση της Τράπεζας 
τρόπο.  

9. Έκαστος Κάτοχος -συμμετέχων στο Πρόγραμμα, παρέχει τη συναίνεσή του και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα, να ανακοινώνει 
τα προσωπικά του δεδομένα στην «ΑΒ Βασιλόπουλος» ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο μέτρο που αυτό είναι 
αναγκαίο για την πρόσθεση των πόντων στο πρόγραμμα πιστότητας «ΑΒ Plus» αλλά και την εξαργύρωσή τους. Επίσης, ο 
Κάτοχος παρέχει δια της παρούσης τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για σκοπούς 
διαφήμισης και προβολής της Κάρτας και του παρόντος Προγράμματος, ενδεικτικά για, την τυχόν δημοσιοποίηση του 
ονόματός του, εκτός εάν ο ίδιος ασκήσει για τον σκοπό αυτόν το νόμιμο δικαίωμα αντίρρησης με αίτησή του προς την 
Τράπεζα Πειραιώς, Διεύθυνση Αμερικής 4, Αθήνα.  

10. Οι παρόντες όροι ισχύουν ως ανωτέρω, μέχρι την τροποποίησή ή αντικατάστασή τους από την Τράπεζα ή μέχρι την 
προσωρινή ή οριστική διακοπή του Προγράμματος, χωρίς την προηγούμενη προειδοποίηση του Κατόχου, εναπόκειται δε 
στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας αποκλειστικά, να θέσει το ανωτέρω Πρόγραμμα σε εφαρμογή, καθώς και να ορίσει το 
χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης του προγράμματος αυτού. Οι συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί έως και την 
ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης ή διακοπής του Προγράμματος, θα αποφέρουν πόντους οι οποίοι θα προστεθούν 
στο πρόγραμμα «ΑΒ Plus» της «ΑΒ Βασιλόπουλος» σύμφωνα με τους όρους του.  

11. Οι παρόντες όροι αποτελούν προσφορά της Τράπεζας προς τους συνεπείς με τις υποχρεώσεις Κατόχους εκ της χρήσης 
της Κάρτας που ρυθμίζεται από τα άρθρα 844-846 Α.Κ. και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε δέσμευση ή ανάληψη 
υποχρέωσης από την Τράπεζα. Οι παρόντες δε όροι δεν γεννούν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση του Κατόχου κατά της 
Τράπεζας. 

 


