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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ’ 

ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να 

συμμετάσχουν οι κάτοχοι των χρεωστικών καρτών της Τράπεζας (εφεξής η «Κάρτα» / οι «Κάρτες»), οι οποίοι 

διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα (εφεξής ο «Κάτοχος» / οι «Κάτοχοι»). Εξαιρούνται οι κάτοχοι χρεωστικών 

καρτών, οι οποίες έχουν εκδοθεί για λογαριασμό νομικών προσώπων καθώς και όλοι οι απασχολούμενοι με 

σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς καθώς και τις συνδεδεμένες με 

αυτήν εταιρείες. 

2. Οι Κάτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον εντός πέντε (5) εβδομάδων  ήτοι από την 

25/05/2018 έως και την 30/06/2018 (εφεξής η «Διάρκεια Συμμετοχής») πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία 

(1) αγορά σε έμπορο εξωτερικού με φυσική παρουσία κάρτας ή μέσω internet, ή ανάληψη μετρητών σε ΑΤΜ 

εξωτερικού με τη χρήση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω Κάρτες που έχουν στην κατοχή τους, σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση που δέχεται για συναλλαγές κάρτες Visa ή/και MasterCard (εφεξής η «Συναλλαγή» / οι 

«Συναλλαγές»). Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μία (1) κλήρωση (εφεξής από κοινού η «Κλήρωση») 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 8. 

3. Καθ’ όλη τη Διάρκεια Συμμετοχής και μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης στην οποία ο Κάτοχος έχει 

δικαίωμα συμμετοχής (βλ. όρο 8) η Κάρτα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει 

ζητηθεί η διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς αντικατάστασή της με νέα.    

4. Δεν θεωρούνται Συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην Κλήρωση, συναλλαγές που 

ακυρώθηκαν ή έχουν αντιλογισθεί έως την ημερομηνία κάθε Κλήρωσης, ετήσια συνδρομή, αμφισβητήσεις, 

επιστροφές και λοιπά έξοδα. Επίσης, δεν θεωρούνται Συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην 

Κλήρωση συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων.  

5. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι Συναλλαγές που είχαν 

πραγματοποιηθεί με την προηγούμενη Kάρτα 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. 

6. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του όρου 2 και εφόσον οι Συναλλαγές έχουν εκκαθαριστεί και 

καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας, μέχρι τις ημερομηνίες του όρου 8, ο Κάτοχος θα κερδίζει μία 

(1) συμμετοχή για κάθε Συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για κάθε Κάτοχο και για όλη τη Διάρκεια Συμμετοχής, 

δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συμμετοχών. Καμία συμμετοχή εκτός των χρονικών ορίων της 

Διάρκειας Συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή. 

7. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και θα είναι 

αναρτημένοι μέχρι το πέρας της Διάρκειας Συμμετοχής. Η συμμετοχή στην  Κλήρωση προϋποθέτει την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.  
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8. Κατά τη Διάρκεια της Συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί μία (1) Κλήρωση, στις 12/07/2018 και ώρα 15:00 μέσω 

της οποίας θα αναδειχθούν 200 τυχεροί και 200 αναπληρωματικοί. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 

ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο επιλέξει η Τράπεζα. Θα αφορά στις Συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν από την 25/05/2018 έως και την 30/06/2018, εκκαθαρίστηκαν και κατεγράφησαν στα 

λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως και την 06/07/2018.  

9. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς (Λεωφόρος Συγγρού 87, Αθήνα) 

παρουσία μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» καθώς και εκπροσώπων της Τράπεζας Πειραιώς. Οι όροι της 

Κλήρωσης έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο της Τράπεζας κο Στέφανο Βασιλάκη, που εδρεύει στον 

Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 21.  

10. Κάθε τυχερός που θα αναδειχθεί από την Κλήρωση, θα κερδίζει ως επιστροφή το συνολικό ποσό όλων των 

Συναλλαγών (όπως περιγράφονται στον όρο 2) που έχει πραγματοποιήσει εντός της χρονικής περιόδου που 

αφορά στον διαγωνισμό, με μέγιστο ποσό επιστροφής τα € 200 ανά τυχερό (εφεξής το «Δώρο» / τα «Δώρα»). 

Το ποσό θα πιστώνεται στο Λογαριασμό με τον οποίο η Κάρτα είναι συνδεδεμένη και σε περίπτωση 

περισσότερων, στον κύριο Λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η Κάρτα. Τυχόν φόροι επί των Δώρων 

θα επιβαρύνουν την Τράπεζα.  

11. Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς που θα προκύψουν από την Κλήρωση είτε αρνηθεί το Δώρο 

είτε αποκλειστεί από την Κλήρωση, λόγω μη αποδοχής των όρων συμμετοχής του ή εάν δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής του στην Κλήρωση, ή τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας της Τράπεζας να 

επικοινωνήσει μαζί του εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, τη θέση του θα 

καταλαμβάνει ο επόμενος αναπληρωματικός / επιλαχών κατά τη σειρά Κλήρωσής του.  

12. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν 

τηλεφωνικά από την Τράπεζα στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα.  

13. Οι τυχεροί λαμβάνοντας μέρος στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αποδέχονται ρητά τον όρο ότι η 

εικόνα τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσιότητας. Το πάσης φύσεως φωτογραφικό ή 

οπτικοακουστικό υλικό με την εικόνα ή τη φωνή των τυχερών 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 τυχερών να συμμετάσχουν σε 

σχετική με το προωθητικό πρόγραμμα, διαφημιστική επικοινωνία ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα ή/και η 

φωτογραφία τους σε καταχωρήσεις εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την Τράπεζα να αρνηθεί τη 

χορήγηση των Δώρων. Τα στοιχεία των τυχερών δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές 

ενέργειες της Τράπεζας παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Οι Κάτοχοι, μέσω της συμμετοχής τους στην 

Κλήρωση, παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Τράπεζα των 

δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων τους, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της Κλήρωσης και την 

ανάδειξη των τυχερών.  Τόσο οι συμμετέχοντες Κάτοχοι  όσο και οι τυχεροί  έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, 

πρόσβασης και αντίρρησης κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του ν. 2472/1997 
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όπως ισχύει, και από την 25η/05/2018 του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Στο ίδιο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο τηρούνται και τα 

στοιχεία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της Κλήρωσης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

παράδοσης και παραλαβής των Δώρων. 

14. Οι Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα 

μέχρι και τις 06/07/2018 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, στο τηλ.:18 28 38. 

15. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την Κλήρωση για σπουδαίο λόγο ή για λόγους 

ανωτέρας βίας ή 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 το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν 

κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα Πειραιώς.  

16. 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. 


