
 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣE ΚΛΗΡΩΣH ∆ΩΡΩΝ 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), µε έδρα την Αθήνα, οδός Αµερικής αρ. 4, 

διοργανώνει  κλήρωση δώρων, (εφεξής η «Κλήρωση»), στην οποία µπορούν να συµµετάσχουν  

συγκεκριµένοι πελάτες, (εφεξής οι «Πελάτες») της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι θα πληρούν τις 

προϋποθέσεις των όρων 2 και 3. Από την Κλήρωση εξαιρούνται ρητά οι απασχολούµενοι µε σχέση 

έµµισθης εντολής ή εξηρτηµένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς και µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν 

εταιρείες του Οµίλου Πειραιώς. 

 

2. Στην Κλήρωση, συµµετέχουν οι πελάτες/φυσικά πρόσωπα που κατά το χρονικό διάστηµα που θα 

διαρκέσει το δικαίωµα συµµετοχής τους στην Κλήρωση, δηλαδή από την 21-06-2016 έως την 30-09-

2016 (εφεξής η «∆ιάρκεια Συµµετοχής»), θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις 

συµµετοχής, οι οποίες είναι οι εξής:  

α) Να είναι ενήλικες άνω των 18 ετών, β) Να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) Να είναι µόνιµοι 

κάτοικοι Ελλάδος δ) Να εκδώσουν εντός της ∆ιάρκειας Συµµετοχής τουλάχιστον µία φορά στην Τράπεζα 

Πειραιώς µέσω του ∆ικτύου της την µη επαναφορτιζόµενη προπληρωµένη κάρτα µε την ονοµασία 

«Πειραιώς Prepaid Gift MasterCard», (εφεξής η «Κάρτα»).  

Κάθε τέτοια έκδοση εξασφαλίζει στον Πελάτη από µία (1) συµµετοχή στην Κλήρωση. 

 

 3. Οι Πελάτες που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και τα κριτήρια που χρησιµοποιεί η Τράπεζα 

 ενηµερώνονται για την Κλήρωση προσωπικά µέσω µηνύµατος στην πλατφόρµα ηλεκτρονικής  

 τραπεζικής Winbank Web Banking ή µέσω προσωπικού µηνύµατος κατά τη διενέργεια συναλλαγής µε 

 την Κάρτα σε Αυτόµατη Ταµειολογιστική Μηχανή του δικτύου της Τράπεζας ή µέσω της διευθύνσεως 

 ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή µέσω SMS (στους 

 τηλεφωνικούς αριθµούς που έχουν δηλώσει ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και µέσο επιλέξει η 

 Τράπεζα. Όσοι εξ αυτών δεν επιθυµούν να λάβουν µέρος στην Κλήρωση, µπορούν να το  δηλώσουν, 

 έως και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την λήξη της ∆ιάρκειας Συµµετοχής στο τηλ.182838. Η 

 συµµετοχή στην Κλήρωση δεν προϋποθέτει την πραγµατοποίηση συναλλαγών µέχρι την ηµεροµηνία 

 της Κλήρωσης. 

 

 4. Η Κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά την 18-10-2016 στις 16:00 στα γραφεία της Τράπεζας 

 Πειραιώς, Λεωφ. Συγγρού 87, παρουσία µέλους της συµβολαιογραφικής εταιρείας µε την επωνυµία 

 «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗ» καθώς και 

 εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν κατατεθεί  στον συµβολαιογράφο 

 της Τράπεζας κο Στέφανο Βασιλάκη, που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 

 21. 

 

 5. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά πέντε (5) τυχεροί, και αµέσως µετά θα κληρωθούν 

 αντίστοιχα δέκα (10) αναπληρωµατικοί (επιλαχόντες) για την περίπτωση που οι τυχεροί ή κάποιοι εξ 

 αυτών α) δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν να λάβουν το ∆ώρο του όρου 6 (β) διαπιστωθεί ότι δε 

 συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά την ηµεροµηνία της Κλήρωσης οι προϋποθέσεις συµµετοχής  στην 

 Κλήρωση που αναφέρονται στους όρους 2 και 3 και (γ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µαζί 



 

 

 τους, βάσει των στοιχείων που έχουν δώσει στην Τράπεζα,  εντός πέντε (5) συνεχόµενων  εργάσιµων 

 ηµερών, ώστε να ειδοποιηθούν για την παραλαβή του ∆ώρου οπότε τη θέση τους θα καταλαµβάνει ο 

 επόµενος επιλαχών κατά την σειρά κλήρωσής του. Ο αρχικός τυχερός όπως και ο επιλαχών που 

 εµπίπτει στα ανωτέρω υπό α), β), & γ) αναφερόµενα χάνει αυτοµάτως και αυτοδικαίως το  δικαίωµα να 

 αναζητήσει το ∆ώρο του και εν γένει ουδεµία αξίωση διατηρεί έναντι της Τράπεζας στο πλαίσιο της 

 παρούσας διοργάνωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο το ∆ώρο δεν παραληφθεί ούτε από τους 

 αναπληρωµατικούς και το αργότερο µέχρι την 30-11-2016 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 µεταγενέστερη κλήρωση ή/και διαγωνισµό που τυχόν 

 διοργανωθεί από την Τράπεζα είτε να το αποσύρει και να µην το διαθέσει.  

 

6. Το δώρο το οποίο δικαιούται κάθε τυχερός είναι χρηµατικό έπαθλο (εφεξής το «∆ώρο»), ισόποσο  του 

ποσού της µε το οποίο φορτίσθηκε η µη επαναφορτιζόµενη προπληρωµένη κάρτα «Πειραιώς Prepaid 

Gift MasterCard» και την οποία εξέδωσε ο τυχερός εντός της ∆ιάρκειας Συµµετοχής. Το εν λόγω 

χρηµατικό έπαθλο θα πιστώνεται σε µια νέα µη επαναφορτιζόµενη προπληρωµένη Kάρτα «Πειραιώς 

Prepaid Gift MasterCard», υπό την προϋπόθεση ότι, µεταξύ άλλων θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

όρου 2 ανωτέρω. Κάθε Πελάτης που συµµετέχει στην Κλήρωση δικαιούται να λάβει  µία φορά το ως 

άνω ∆ώρο ανεξαρτήτως του αριθµού των Καρτών που έχει εκδώσει και συνεπώς του αριθµού 

συµµετοχών του. Τα ∆ώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα και δεν µεταβιβάζονται. 

 

7. Οι τυχεροί της Κλήρωσης θα ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατά της και για την διαδικασία 

παραλαβής του ∆ώρου τους από την Τράπεζα τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθµούς που έχουν 

δηλώσει στην Τράπεζα ή µέσω της πλατφόρµας ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank Web Banking µετά 

την Κλήρωση ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο /τρόπο επιλέξει η Τράπεζα  

 

8. Οι τυχεροί, λαµβάνοντας µέρος στην Κλήρωση 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 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 την χορήγηση των 

∆ώρων. Τα στοιχεία των τυχερών δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές προωθητικές ενέργειες της 

Τράπεζας παρά µόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Τόσο οι συµµετέχοντες Κάτοχοι όσο και οι τυχεροί 

έχουν δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν. 

2472/1997. Τα στοιχεία των συµµετεχόντων τηρούνται σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 

Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της Κλήρωσης και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης 

και παραλαβής των ∆ώρων. Η αποδοχή των όρων συµµετοχής  στην Κλήρωση αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για τη συµµετοχή σε αυτήν και την παραλαβή των δώρων. Τα στοιχεία των 

συµµετεχόντων στην Κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδοµένα και η επεξεργασία των στοιχείων 

αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόµος 2472/1997 «περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού 



 

 

χαρακτήρα, ως ισχύει αποκλειστικά και µόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της 

Τράπεζας µε την ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύµφωνα µε το Νόµο, κατ’ εντολή τους και 

πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά µε τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και 

παρακολούθηση της Κλήρωσης. ∆εν θα επιτρέπεται, η µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε 

αιτία, παραχώρηση ή µεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδοµένα 

που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Τράπεζα λαµβάνει τα κατάλληλα 

οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδοµένων και την 

προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση 

και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας 

 

9. Οι συµµετέχοντες στην Κλήρωση συµφωνούν ότι η Τράπεζα ουδεµία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει 

σχετικά µε οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση µε τα ∆ώρα. 

 

10.. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους της Κλήρωσης καθώς και 

να µεταβάλει ή να µαταιώσει τους όρους, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις µέσω των 

αναφερόµενων στον όρο 3 τρόπων/µέσων.  Η Τράπεζα  διατηρεί επίσης το δικαίωµα να ανακαλέσει την 

Κλήρωση και, να αντικαταστήσει τα δώρα µε άλλα ίσης αξίας εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη 

κρίση της και για οιοδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα 

δηµοσιεύσει τις µεταβολές αυτές µε κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων/τρόπων 

του όρου 3, 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.  

 

11. Η Τράπεζα Πειραιώς ή οι διευθυντές ή τα στελέχη ή οι υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καµία απολύτως 

ευθύνη για οποιοδήποτε νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα ∆ώρα, σύµφωνα 

µε τους παρόντες όρους.  

 

12. Οι  ανωτέρω  όροι διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την 

ερµηνεία ή την εφαρµογή των ανωτέρω όρων, αρµόδια να επιληφθούν ορίζονται τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

 

 


