
  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ 

 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»)  διοργανώνει  κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση»), στην οποία  συμμετέχουν 

πελάτες της Τράπεζας, που επιλέγησαν από την Τράπεζα με συγκεκριμένα κριτήρια κατόπιν ενημέρωσής τους ιδίως από το 

τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει στην 

Τράπεζα ή μέσω αποστολής sms σε αυτόν τον αριθμό ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή μέσω μηνύματος στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank 

Web Banking  (εφεξής οι «Πελάτες»),  οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν με επιτυχία  πληρωμή οποιασδήποτε οφειλής 

λογαριασμού, ανεξαρτήτως ποσού, από τις παρεχόμενες στο μενού του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής  winbank web 

banking (εφεξής «το Κανάλι») με τον τίτλο «Πληρωμές» εξαιρουμένων των παγίων εντολών , (εφεξής «Πληρωμή»). Ως 

επιτυχής θεωρείται η πληρωμή που καταχωρήθηκε στο Κανάλι και απεστάλη στον Δικαιούχο της Πληρωμής και εμφανίζεται 

στην οθόνη του Πελάτη και η οποία  εκτελέσθηκε επιτυχώς εντός της Διάρκειας Συμμετοχής, ως αυτή ορίζεται στον όρο 3.  

2. Εξαιρούνται από την Κλήρωση  όλοι  οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Τράπεζα 

Πειραιώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.   

3. Για την συμμετοχή τους στην Κλήρωση οι Πελάτες θα πρέπει, κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα 

συμμετοχής τους στην Κλήρωση ήτοι από 13/03/2017 έως και τις 31/05/2017, (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) να έχουν πραγματοποιήσει Πληρωμή μέσω του Καναλιού της Τράπεζας.    

4. Με κάθε Πληρωμή ο Πελάτης θα κερδίζει αυτομάτως μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση. Κάθε Πελάτης δύναται να 

συμμετέχει στην Κλήρωση με πέντε (5) συμμετοχές κατ΄ανώτατο όριο, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του όρου 10 

κατωτέρω.  

5.. Οι όροι της Κλήρωσης θα είναι διαθέσιμοι μέσω του Καναλιού στο μενού «Μηνύματα». Η συμμετοχή στην Κλήρωση 

προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί την συμμετοχή 

του στην Κλήρωση, δύναται να  ενημερώσει  την Τράπεζα μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή όταν η ίδια τον 

καλέσει και τον ενημερώσει για την συμμετοχή του, άλλως να μην αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής. 

6. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με βάση τον κωδικό του Πελάτη στα γραφεία της Τράπεζας, Συγγρού 87 

Αθήνα, την 09/06/2017 και ώρα 04:00μ.μ., παρουσία μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ», που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. 

Γεωργίου Α΄ αρ. 21 καθώς και   εκπροσώπου της Τράπεζας.  

7. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν υποβληθεί στο μέλος της ως άνω Εταιρείας και Συμβολαιογράφο Στ. Βασιλάκη, που εδρεύει 

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

8. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά πενήντα (50) τυχεροί και πενήντα (50) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες), για 

την περίπτωση που οι τυχεροί ή κάποιοι εξ αυτών α) δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν το Δώρο β) διαπιστωθεί ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπο τους κατά την ημερομηνία της Κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση που 

αναφέρονται στους παρόντες όρους γ) ή αποκλειστεί λόγω μη αποδοχής εκ μέρους του των όρων συμμετοχής στην Κλήρωση 

ή δ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, ώστε να ειδοποιηθούν για το Δώρο, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, οπότε τη θέση θα καταλαμβάνει ο επόμενος αναπληρωματικός κατά τη σειρά 

κλήρωσής του με τον οποίο θα καταστεί δυνατή η επικοινωνία με την Τράπεζα. Ο αρχικός τυχερός χάνει αυτομάτως και 

αυτοδικαίως το δικαίωμα να αναζητήσει το Δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Τράπεζα στο πλαίσιο 

της παρούσας διοργάνωσης, 
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9. Οι τυχεροί, υπό την προϋπόθεση τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας,  θα κερδίσουν από μία άυλη επαναφορτιζόμενη 

winbank webuy προπληρωμένης κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς, (εφεξής «η Κάρτα») που παρέχει 

τη δυνατότητα στο Χρήστη να  πραγματοποιεί  πληρωμές  τοις  μετρητοίς  για  συναλλαγές  που  συνάπτονται  εξ’  

αποστάσεως,  με  χρήση  ηλεκτρονικού μέσου, στην οποία θα πιστωθεί από την Τράπεζα το ποσό των εκατό (100) Ευρώ 

(εφεξής «το Δώρο»).  Ειδικότερα οι  τυχεροί  θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα αφενός μεν για την ανάδειξή 

τους, αφετέρου δε για την διαδικασία και τον χρόνο έκδοσης της Κάρτας  και πίστωσης του Δώρου τους εντός 10 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα. Η ειδοποίησή τους θα γίνει  στον 

αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα.  

10. Κάθε Πελάτης που συμμετέχει στην Κλήρωση δικαιούται να λάβει το Δώρο άπαξ, ανεξαρτήτως του αριθμού Συμμετοχών 

του και ανεξαρτήτως του εάν αναδειχθεί από την Κλήρωση  περισσότερες φορές τυχερός.  

11. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.  

12.  Οι Πελάτες μέσω της συμμετοχής τους στην Κλήρωση παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην 

επεξεργασία από την Τράπεζα των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων τους,  με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια της 

Κλήρωσης και την ανάδειξη των τυχερών. Οι Πελάτες λαμβάνοντας μέρος στη 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 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 την 

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

Τράπεζας παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Τόσο οι συμμετέχοντες Πελάτες 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 Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της Κλήρωσης και μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας  λήψης των Δώρων. 

13.Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της Κλήρωσης για σπουδαίο λόγο, ή για 

λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος 

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. 

14. Η Τράπεζα ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε  

νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

15. 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 Αθηνών. 


