
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ  

ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει τρείς (3) κληρώσεις (εφεξής  

«Κλήρωση Α», «Κλήρωση Β» και  «Κλήρωση Γ» και από κοινού «οι Κληρώσεις»). Στην  

Κλήρωση Α,  µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι πελάτες  Personal Banking, κάτοχοι κύριων 

προσωπικών πιστωτικών καρτών Visa ή ΜasterCard  της Τράπεζας Πειραιώς (έκδοσης 

Τράπεζας Πειραιώς και των πρώην ΑΤΕbank, πρώην δικτύου της Τράπεζας Κύπρου στην 

Ελλάδα, πρώην δικτύου της Τράπεζας CPB στην Ελλάδα, πρώην Millennium Bank και 

πρώην Geniki Bank)  εφεξής οι «Πιστωτικές Κάρτες», στην Κλήρωση Β όλοι οι πελάτες 

Personal Banking κάτοχοι των χρεωστικών καρτών Visa ή MasterCard της Τράπεζας 

Πειραιώς, εφεξής οι «Χρεωστικές Κάρτες», στην Κλήρωση Γ όλοι οι πελάτες Personal 

Banking κάτοχοι επαναφορτιζόµενων προπληρωµένων καρτών  της Τράπεζας Πειραιώς 

(έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς και πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα) εφεξής 

οι «Προπληρωµένες Κάρτες» και από κοινού  οι «Κάρτες» οι οποίοι µόνιµα διαµένουν στην 

Ελλάδα (εφεξής οι «Κάτοχοι»). Από τις Κληρώσεις εξαιρούνται όλοι οι απασχολούµενοι µε 

σχέση έµµισθης εντολής ή εξαρτηµένης εργασίας στην Τράπεζα ή/ και τις συνδεδεµένες µε 

αυτήν εταιρείες.  

2. . Οι Κάτοχοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Κλήρωση που τους αφορά εφόσον κατά το 

χρονικό διάστηµα 20/10/2016 έως και 31/12/2016 (εφεξής η «∆ιάρκεια Συµµετοχής») 

πραγµατοποιήσουν τουλάχιστον µία (1) συναλλαγή (εφεξής η «Συναλλαγή») ανεξαρτήτως 

ποσού, µε την χρήση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω Κάρτες που έχουν στην κατοχή τους, 

σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δέχεται συναλλαγές Visa ή/και Maestro/MasterCard και 

υπό την επιπλέον προϋπόθεση ότι η συναλλαγή θα έχει εκκαθαρισθεί και καταγραφεί στα 

βιβλία της Τράπεζας έως και 05/01/2017.    

3. Καθ’ όλη τη ∆ιάρκεια 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. Οι Κάτοχοι των Καρτών προκειµένου να συµµετέχουν στις 

Κληρώσεις θα πρέπει, κατά την ηµέρα διεξαγωγής των Κληρώσεων, να µην έχουν 

ληξιπρόθεσµες οφειλές οποιουδήποτε είδους προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

4. Οι Συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται µε εταιρικές κάρτες , µε  µη επαναφορτιζόµενες 

προπληρωµένες κάρτες και µε την Κάρτα Αγρότη ΜasterCard εξαιρούνται και δεν 

προσµετρούνται ως συµµετοχές στην Κλήρωση. ∆εν θεωρούνται Συναλλαγές  και δεν 

υπολογίζονται ως συµµετοχές στην Κλήρωση, οι δόσεις από αγορές, οι οποίες χρεώθηκαν 

κατά την ∆ιάρκεια της Συµµετοχής  αλλά πραγµατοποιήθηκαν πριν την ηµεροµηνία έναρξής 



της,  οι λοιπές συναλλαγές που µπορεί να γίνουν µε την χρήση της Κάρτας και αφορούν 

πληρωµή λογαριασµού πιστωτικής κάρτας, φορτίσεις, αναλήψεις µετρητών, συνδροµή, 

τόκους, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα. Επίσης, δεν θεωρούνται Συναλλαγές 

και δεν υπολογίζονται ως συµµετοχές στην Κλήρωση  τυχόν µεταφορές υπολοίπου που θα 

πραγµατοποιηθούν εντός της ∆ιάρκειας της Συµµετοχής και συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων. 

5. Οι Συναλλαγές που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη ∆ιάρκεια της Συµµετοχής µε τις 

πρόσθετες πιστωτικές κάρτες θα συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές και θα 

προσµετρούνται στις συµµετοχές του Κατόχου της κύριας πιστωτικής κάρτας. 

6.  Αγορές µε Πιστωτική Κάρτα που αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων θα 

υπολογίζονται στο σύνολο ως µία Συναλλαγή εφόσον η αρχική συναλλαγή 

πραγµατοποιηθεί κατά τη ∆ιάρκεια της Συµµετοχής. 

7.  Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι 

Συναλλαγές που είχαν πραγµατοποιηθεί µε την προηγούµενη κάρτα προσµετρούνται 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. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του όρου 2 και εφόσον οι Συναλλαγές έχουν 

εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως 05/01/2017, ο  

Κάτοχος  θα κερδίζει µία (1) συµµετοχή για κάθε Συναλλαγή που πραγµατοποιεί. Κάθε 

επόµενη  Συναλλαγή που πραγµατοποιείται µε Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωµένη 

Κάρτα, αποτελεί και µία νέα Συµµετοχή στην αντίστοιχη Κλήρωση. ∆εν υπάρχει 

περιορισµός ως προς τον αριθµό συµµετοχών. Καµία συµµετοχή εκτός των χρονικών 

ορίων της ∆ιάρκειας Συµµετοχής δεν θα γίνει δεκτή. 

9. Οι Κάτοχοι, 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, την 

ανάδειξη των τυχερών και την διευθέτηση της παράδοσης των ∆ώρων τους σύµφωνα µε τα 

διαλαµβανόµενα κατωτέρω υπό όρους 17 και 18. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και θα είναι ανηρτηµένοι µέχρι το 

πέρας της ∆ιάρκειας Συµµετοχής. 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 της ιστοσελίδας της. Η συµµετοχή σε 

οποιαδήποτε Κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συµµετοχής.  



10. Οι Κληρώσεις θα πραγµατοποιηθούν ηλεκτρονικά, διαδοχικά ξεκινώντας µε την «Κλήρωση 

Α» την Τρίτη 17/01/2017 και ώρα 16:00µµ στην Τράπεζα Πειραιώς (Λεωφόρος Συγγρού 87, 

Αθήνα) 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 στο 

συµβολαιογράφο της Τράπεζας κο Στέφανο Βασιλάκη, που εδρεύει στον Πειραιά και επί της 

οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 21.  

11. Από τις Κληρώσεις,  θα αναδειχθούν συνολικά 20 τυχεροί και 40 αναπληρωµατικοί. 

Ειδικότερα, 8 τυχεροί και 16 αναπληρωµατικοί Κάτοχοι  Πιστωτικών Καρτών, 8 τυχεροί και 

16 αναπληρωµατικοί Κάτοχοι  Χρεωστικών καρτών και 4 τυχεροί και 8 αναπληρωµατικοί 

Κάτοχοι Προπληρωµένων καρτών. 

12. Κάθε τυχερός που θα αναδεικνύεται από κάθε Κλήρωση θα κερδίζει ένα πακέτο φιλοξενίας 

στο Domotel Kastri για δύο άτοµα (εφεξής το «∆ώρο») το οποίο θα περιλαµβάνει: 

• Πολυτελή διαµονή σε Deluxe δωµάτιο για µία διανυκτέρευση  

• Καλωσόρισµα κατά την άφιξη 

• Ασύρµατο Wi-Fi 

• Γεύµα και δείπνο στο εστιατόριο Kastri Bistro (µε προκαθορισµένα µενού) 

• Ελληνικό πρωινό στο εστιατόριο Contemporary 

• ∆υνατότητα αναχώρησης έως 16:00 µ.µ 

• ∆ωρεάν Parking 

Οι πελάτες θα έχουν το δικαίωµα να εξαργυρώσουν το δώρο τους έως τις 31/05/2017. 

13. Ο Κάτοχος που θα αναδειχθεί τυχερός από την  Κλήρωση δύο ή περισσότερες φορές (πχ 

λόγω Συναλλαγών που πραγµατοποίησε µε τη χρήση διαφορετικών Καρτών) δικαιούται το 

∆ώρο µόνο µία φορά.  

14.  Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς που θα προκύψουν από τις Κληρώσεις 

είτε αρνηθεί το ∆ώρο 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) 

εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της Κλήρωσης, τη θέση του θα καταλαµβάνει ο 

επόµενος επιλαχών κατά τη σειρά Κλήρωσής του.  

15. Τα ∆ώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, και δεν µεταβιβάζονται. Οι τυχεροί θα 

ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα στον αριθµό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει 

στην Τράπεζα. 

16.  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 την χορήγηση των ∆ώρων. Τα στοιχεία των τυχερών της δεν θα 

χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Τράπεζας παρά µόνο στο 

πλαίσιο της παρούσας.  

17. Η εταιρεία Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη Α.Ε –Dοmotel  Kastri (εφεξής 

«Dοmotel Kastri») έχει αναλάβει για λογαριασµό της Τράπεζας, την εξαργύρωση των 

∆ώρων. Με την ενηµέρωση των νικητών από την Τράπεζα και την αποδοχή του ∆ώρου, η 

Τράπεζα θα ενηµερώσει εν συνεχεία σχετικά τη Dοmotel Kastri, ί Από το σηµείο αυτό και 

µετά, για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τα ∆ώρα στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής 

ενέργειας, οι νικητές θα επικοινωνούν µε τη Dοmotel Kastri  (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 

210 3507100, email: kastri@domotel.gr ). Ο τρόπος παράδοσης των ∆ώρων στους νικητές 

και ταυτοποίησης αυτών θα τους υποδειχθεί κατά την ανωτέρω επικοινωνία.  

18. 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 ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα διαβίβασης των στοιχείων 

αυτών στην εταιρεία Dοmotel Kastri σύµφωνα µε το ανωτέρω ισχύον νοµικό πλαίσιο και 

δυνάµει της ρητής συναίνεσης του όρου 9 του παρόντος από τα υποκείµενα των στοιχείων 

αποκλειστικά για το σκοπό της ταυτοποίησης, από τη Dοmotel Kastri, των νικητών, 

σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Τράπεζας. 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. 

19. Οι Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυµούν να λάβουν µέρος στην κλήρωση, µπορούν να το 

δηλώσουν στην Τράπεζα µέχρι και τις 20/12/2016 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 

τηλ.: 18 28 38. 

20. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την Κλήρωση για σπουδαίο 

λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας ή  να αντικαταστήσει τα ∆ώρα 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 

Πειραιώς.  



21. 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 

∆ώρα, σύµφωνα µε τους παρόντες όρους.   

22. Εάν οποιοσδήποτε όρος εκ των παρόντων κριθεί παράνοµος ή ανεφάρµοστος δεν θα 

επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρµογή των υπόλοιπων όρων. 

23. Οι ανωτέρω όροι συµµετοχής 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 των Αθηνών.  

 


