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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο 
Αθηναίων (οδός Αμερικής 4) σας καλωσορίζει στην εφαρμογή κινητών συσκευών (mobile 
application) “Check In Class”, μέσω της οποίας μπορείτε να συμμετέχετε στις Στιγμιαίες 
κληρώσεις και στην Μεγάλη Κλήρωση δώρων που προσφέρει η Τράπεζα καθώς επίσης και 
να ανταλλάξετε σημειώσεις πανεπιστημιακών μαθημάτων για τις σχολές και τα τμήματα 
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους 
χρήσης. 

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν την 
ορθή χρήση της εφαρμογής κινητών συσκευών (mobile application) και ονομάζεται Check In 
Class («η Εφαρμογή»). Η χρήση της Εφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη 
αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου 
αυτής. 

 

 

1. Ορισμοί 

• Εφαρμογή: η εφαρμογή κινητών συσκευών (mobile application) Check In Class. 

• Χρήστης: ο χρήστης της Εφαρμογής, ο οποίος μπορεί να είναι αποκλειστικά και 
μόνο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει πλήρη 
δικαιοπρακτική ικανότητα και φοιτά σε πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά 
προγράμματα συγκεκριμένων Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην καμπάνια CheckInClass 
(βλ.όρο3) 

• Τράπεζα Πειραιώς ή Τράπεζα: η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία 

«Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα η οποία έχει την έδρα της στην 
Αθήνα (οδός Αμερικής αρ. 4) και ΑΡ ΓΕΜΗ 225501000 (ΑΡΜΑΕ 6065/06/Β/86/04). 

 

2. Αντικείμενο – Ανταλλαγή σημειώσεων 

Η Τράπεζα, παρέχει μέσω της Εφαρμογής: 

α) τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους Χρήστες , για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 
υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις (βλ. όρο 4), να συμμετέχουν σε Στιγμιαίες 
Κληρώσεις δώρων. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της Εφαρμογής, 
εφόσον ο Χρήστης προβεί στην έναρξη ή την διεύρυνση της πελατειακής του σχέσης μέσω 
αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών από την Τράπεζα, θα μπορεί να λάβει μέρος στην 
Μεγάλη Κλήρωση όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (βλ. όρο 8). β) τη δυνατότητα 
ανταλλαγής σημειώσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων μεταξύ των Χρηστών, για όλα τα 
πανεπιστημιακά μαθήματα, που αφορούν όλες τις σχολές και τα τμήματα των 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν (βλ. όρο 3). Η ανταλλαγή γίνεται μέσω 
διαμοιρασμού αρχείων της μορφής .jpgή .png. Οι Χρήστες δηλώνουν ρητά ότι τους ανήκουν 
τα πνευματικά δικαιώματα των σημειώσεων που δημοσιεύουν και θέτουν στη διάθεση των 
υπόλοιπων Xρηστών. Οι Χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν στη συσκευή τους 
(smartphone) τα αρχεία που διατίθενται από άλλους Χρήστες, σύμφωνα με τους παρόντες 
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όρους και τη νομοθεσία. Οι δυνατότητες υποβολής σημειώσεων και αποθήκευσης αρχείων 
δεν παρέχονται στους μη εγγεγραμμένους στην Εφαρμογή Χρήστες.  Οι  Χρήστες  
παραμένουν  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  το  περιεχόμενο των πληροφοριών/ δεδομένων 
που αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν και γενικότερα καθιστούν 
διαθέσιμο μέσα από την Εφαρμογή. Οι Χρήστες θέτουν το περιεχόμενο που θέλουν να 
αναρτήσουν προς έγκριση από τους διαχειριστές της Εφαρμογής. Οι διαχειριστές 
διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την ανάρτηση δημοσίευσης ή να διαγράψουν 
οποιοδήποτε περιεχόμενο πληροφοριών/ δεδομένων διατιθέμενων μέσω της Εφαρμογής. 
Η Τράπεζα Πειραιώς δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε περιεχόμενο ή 
για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση περιεχομένου που 
αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται και γενικότερα καθίσταται διαθέσιμο από τους 
Χρήστες μέσω της Εφαρμογής. Οι Χρήστες δύνανται να αξιολογούν άλλους Χρήστες σχετικά 
με την ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα των πληροφοριών/δεδομένων που 
αναρτούν. Σε κάθε σημείωση ο χρήστης δύναται να αναρτήσει μέχρι και 10 (δέκα) αρχεία 
της μορφής .jpg ή .png. Στους Χρήστες, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ανταλλαγής, 
αποδίδονται πόντοι επιβράβευσης (εφεξής: points) με βάση τον εκάστοτε Πίνακα 
Επιβράβευσης Ανταλλαγής Σημειώσεων, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. 
Ο κάθε Χρήστης, στην περίπτωση που είναι μέλος του Προγράμματος Επιβράβευσης 
«yellow» της Τράπεζας Πειραιώς, δύναται μέσω της Εφαρμογής να μετατρέψει τα points 
που έχει συλλέξει σε yellows τα οποία πιστώνονται απευθείας στον μοναδικό yellow 
λογαριασμό του, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης «yellow». Το 
μέγιστο πλήθος Points που μπορεί να μετατρέψει ο κάθε Χρήστης ανά ημερολογιακό μήνα 
ορίζεται σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) points. Για την επιβράβευση της συμμετοχής των 
χρηστών στη διαδικασία ανταλλαγής σημειώσεων μαθημάτων μέσω της εφαρμογής, η 
τράπεζα δύναται να πραγματοποιεί επιπλέον κληρώσεις δώρων σε χρόνο και τόπο που θα 
ορίζει. 

 

3. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν/φοιτητές που εξαιρούνται 

Η χρήση της Εφαρμογής, προκειμένου για την συμμετοχή στις Στιγμιαίες ή την Μεγάλη 
Κλήρωση, προϋποθέτει την συμμετοχή του εν λόγω Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην 
καμπάνια Check In Class. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στην καμπάνια 
εμφανίζονται ως διαθέσιμα για επιλογή στο σχετικό πεδίο στην Εφαρμογή και 
γνωστοποιούνται μέσω της ειδικής Ιστοσελίδας που έχει αναπτυχθεί για αυτό τον σκοπό 
στον Διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr). 

Από την παρούσα ενέργεια αποκλείονται όσοι φοιτητές εργάζονται με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα ή στην συνεργαζόμενη -στην παρούσα καμπάνια 
Check In Class- με την Τράπεζα εταιρεία Qivos που εδρεύει στo Χαλάνδρι οδός Παπανικολή 
αρ 4. 

 

 

 

 

 

http://www.piraeusbank.gr/
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4. “Check In Class” Στιγμιαία κλήρωση 

Για την συμμετοχή του σε στιγμιαία κλήρωση ο Χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει την 
εφαρμογή σε κινητή συσκευή ή τηλέφωνο (smartphone)και να πλοηγηθεί ακολουθώντας 
τις σχετικές οδηγίες. Κάθε Χρήστης δύναται να πλοηγηθεί ελεύθερα στην Εφαρμογή, 
ωστόσο, αποκλειστικά κατά την πρώτη πλοήγηση, προκειμένου να συμμετέχει στην 
στιγμιαία κλήρωση οφείλει να χορηγήσει τα αιτούμενα στοιχεία που είναι τα ακόλουθα: Η 
Σχολή του Πανεπιστημίου που φοιτά και ο Αριθμός της Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας. 
Διευκρινίζεται ότι ο κάθε φοιτητής θα μπορεί να εγγραφεί σύμφωνα με την ανωτέρω 
διαδικασία και δηλώνοντας τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας μόνο μία φορά και 
μόνο κατά την έναρξη της πρώτης πλοήγησης. 

Κατά τη διάρκεια πλοήγησης στην εφαρμογή “Check In Class” ο Χρήστης της Εφαρμογής θα 
πρέπει να γνωστοποιήσει μέσω της υπηρεσίας εντοπισμού τοποθεσίας(geo-location) της 
κινητής του συσκευής (smartphone) το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Οι πληροφορίες 
τοποθεσίας θα χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή “Check In Class” αποκλειστικά και 
μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ενέργειας, προς δε τούτο ο Χρήστης παρέχει τη 
συναίνεσή του, αποδεχόμενος την ενεργοποίηση της λειτουργίας "Εντοπισμός τοποθεσίας" 
στην κινητή του συσκευή (smartphone). Οι πληροφορίες αυτές ουδέποτε γνωστοποιούνται 
σε τρίτους – εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές - ούτε 
χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του Χρήστη ή της συσκευής του, ούτε επιτρέπουν 
σε τρίτους να παρακολουθούν το Χρήστη ή τη συσκευή του. 

Αμέσως πραγματοποιείται Στιγμιαία ηλεκτρονική κλήρωση, στην οποία ο Χρήστης 
συμμετέχει αυτομάτως, και ενημερώνεται άμεσα εάν κέρδισε δώρο. Η παραλαβή του 
δώρου προϋποθέτει μετάβαση σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και επίδειξη της 
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Ο Χρήστης θα μπορεί να επαναλαμβάνει την διαδικασία Check In 
Class, μόνο μετά τη δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού σύμφωνα με όσα παρακάτω 
ορίζονται (όρος 7). Μέσω του Προσωπικού του Λογαριασμού ο Χρήστης θα δύναται να 
συμμετέχει καθημερινά σε Στιγμιαία Κλήρωση, και εφόσον κληρώνεται, να κερδίζει 
απεριόριστα δώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας Check In Class. Διευκρινίζεται ότι ο 
Χρήστης θα μπορεί να συμμετέχει στην Στιγμιαία Κλήρωση καθημερινά μεν, αλλά μόνο μία 
φορά ημερησίως. 

 

 

5. Διάρκεια 

Η ενέργεια Check In Class θα διαρκεί για όσο η Τράπεζα παρέχει στον χρήστη την 
Εφαρμογή, στην οποία ο Χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται απεριόριστα. Διευκρινίζεται ότι 
οι επιμέρους ενέργειες και κληρώσεις (Στιγμιαίες Κληρώσεις και Μεγάλη Κλήρωση) θα 
έχουν ορισμένη διάρκεια για λόγους προγραμματισμού και διαφάνειας, η οποία διάρκεια 
θα ορίζεται μονομερώς από την Τράπεζα και θα κοινοποιείται στο κοινό και τους Χρήστες 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας, μέσω της Εφαρμογής και με κάθε άλλο 
πρόσφορο τρόπο. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επαναλαμβάνει τις επιμέρους 
ενέργειες και κληρώσεις είτε με όμοια είτε με άλλα παρόμοια δώρα, μέχρι εξαντλήσεως 
των αποθεμάτων. 
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6. Δώρα 

Με την διαδικασία της Στιγμιαίας Κλήρωσης (όρος4) θα διατεθούν στους νικητές 10.000 
Prepaid Gift Cards αξίας €10. Με την διαδικασία της Μεγάλης Κλήρωσης (όρος 8) θα 
διατεθούν στους νικητές: α) 15 (Δεκαπέντε) Tablets β) 15 (Δέκα πέντε) Προπληρωμένες 
Κάρτες Πειραιώς Prepaid Reloadable Cards αξίας €50. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατά 
την κρίση της να διαθέτει επιπλέον δώρα, όμοια ή παρόμοια με τα ανωτέρω, αναλόγως της 
διαθεσιμότητας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Τα Δώρα δεν μεταβιβάζονται, δεν 
αντικαθίστανται και δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται 
σε χώρο και χρόνο που θα υποδειχθεί στους νικητές από την Τράπεζα. 

  

7. Προσωπικός Λογαριασμός (Δημιουργία / Λειτουργικότητα) 

 

Ο Χρήστης προκειμένου να συμμετέχει πέραν της πρώτης φοράς –όπως υπό τον όρο 4 
ορίζεται- στις Στιγμιαίες Κληρώσεις καθώς και στην περίπτωση που επιθυμεί να 
συμμετάσχει στην Μεγάλη Κλήρωση όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 8 παρακάτω, θα 
πρέπει να εγγραφεί, μέσα από τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εφαρμογή 
(«ο Προσωπικός Λογαριασμός»). 

 

Για την δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού Check In Class, ο Χρήστης θα πρέπει να 
ακολουθήσει τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της 
Εφαρμογής και να χορηγήσει τα αιτούμενα προσωπικά στοιχεία που είναι ενδεικτικά τα 
ακόλουθα: ονοματεπώνυμο χρήστη, αναγνωριστικό όνομα χρήστη στην 
Εφαρμογή(“αναγνωριστικό όνομα/nickname”) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail)κλπ.  

O Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Προσωπικό του Λογαριασμό μέσω του Kωδικού 
Πρόσβασης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της 
Εφαρμογής και εμφανίζεται σε αυτόν με το αναγνωριστικό όνομα/nickname που έχει 
δηλώσει, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε Χρήστη. 

Στον Προσωπικό του Λογαριασμό, ο Χρήστης δύναται να αναρτήσει στην Εφαρμογή 
φωτογραφίες, να αποθηκεύσει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν για 
μελλοντική χρήση, να αναπαράγει τις αποθηκευμένες πληροφορίες, να τροποποιήσει τα 
προσωπικά του στοιχεία ή/και πληροφορίες, να επικοινωνεί/αλληλεπιδρά με λοιπούς 
Χρήστες της Εφαρμογής αλλά και να αλληλεπιδρά με άλλους Χρήστες μέσω σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.). Επίσης δύναται να δημοσιεύσει δικό του 
υλικό, να δημοσιεύει σχόλια, αξιολογήσεις, παρατηρήσεις κλπ και γενικότερα να προβαίνει 
σε ανάλογες ενέργειες υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειές του αυτές εμπίπτουν στους 
όρους ορθής χρήσης του συνόλου των δυνατοτήτων της εφαρμογής Check In Class, όπως 
αυτοί εκάστοτε ισχύουν. 

Υπό την επιφύλαξη και όσων ορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο «Συμπεριφορά 
Χρηστών», ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται επίσης ότι δεν θα προβεί στη δημιουργία 
περισσότερων του ενός Προσωπικών Λογαριασμών, ότι δεν θα δημιουργεί Προσωπικό 
Λογαριασμό για οιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του ιδίου, χωρίς σχετική άδεια, ότι θα 
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τηρεί μυστικό και ασφαλή τον Κωδικό Πρόσβασης (στον Προσωπικό του Λογαριασμό), ότι 
δεν θα τον κοινοποιεί σε τρίτους ούτε θα επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν. Η 
Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει Προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη σε 
περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του οιασδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων 
δηλώσεων και εγγυήσεων ή και για οιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική της 
ευχέρεια.  

 Ο Χρήστης δύναται να προβεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια 
στη διαγραφή του Προσωπικού Λογαριασμού του από την Εφαρμογή, αποστέλλοντας email 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση checkinclasssupport@piraeusbank.gr. Επίσης, η Τράπεζα 
διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαγραφή Προσωπικού Λογαριασμού χρήστη, σε 
περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη των οιασδήποτε υποχρέωσής του από τους 
παρόντες Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου. 

 

 

 

 

8. Μεγάλη Κλήρωση“Check In Class” 

Η Τράπεζα, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος της καμπάνιας, θα 
διοργανώσει μία (1) κλήρωση (“Μεγάλη Κλήρωση”) στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι 
Χρήστες που κατά την χρονική περίοδο ισχύος της καμπάνιας έχουν πραγματοποιήσει μία 
τουλάχιστον επιτυχώς ολοκληρωμένη διαδικασία Check In Class όπως αυτή περιγράφεται 
στον όρο 4 παραπάνω και έχουν «ενεργοποιήσει» τις συμμετοχές που έχουν συλλέξει για 
τη συμμετοχή τους στην κλήρωση αυτήν. Ο Χρήστης δυνάμει της καμπάνιας Check In Class 
κερδίζει μία (1) συμμετοχή στην Μεγάλη Κλήρωση για κάθε μία επιτυχώς ολοκληρωμένη 
διαδικασία Check In Class όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 4 παραπάνω και δέκα (10) 
συμμετοχές στην Μεγάλη Κλήρωση στην περίπτωση που καταταγεί στις 3 πρώτες θέσεις 
της σχετικής λίστας (Leaderboard) με κριτήριο το πλήθος των Points σε προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα όπως αυτό θα γνωστοποιείται μέσω της Εφαρμογής. 

 Επιπλέον για κάθε επιτυχή ανάρτηση σημειώσεων του αποδίδονται οι ανάλογοι πόντοι 
Συγκεκριμένα: 2.500 πόντοι για επιτυχή πρώτη ανάρτηση σημειώσεων, 50 για κάθε 
επόμενη και 10 για λήψη σημειώσεων από άλλο χρήστη. Προκειμένου για την 
«ενεργοποίηση» των συμμετοχών που έχει συλλέξει στον Προσωπικό του Λογαριασμό, ο 
Χρήστης θα πρέπει είτε να αναπτύξει πελατειακή σχέση με την Τράπεζα (ως νέος πελάτης, 
στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια σχέση) ή να διευρύνει την πελατειακή του σχέση 
με την Τράπεζα (στην περίπτωση που ήδη υφίσταται), αποκτώντας οποιοδήποτε νέο 
τραπεζικό ή τραπεζοασφαλιστικό προϊόν της Τράπεζας, εκτός όμως από την Prepaid Gift 
Card η οποία διατίθεται ως δώρο με τη διαδικασία της στιγμιαίας κλήρωσης, κατά το 
χρονικό διάστημα ισχύος της καμπάνιας. Για κάθε απόκτηση προϊόντος προστίθενται 
επιπλέον δέκα(10)  πόντοι και συμμετοχές στην Μεγάλη Κλήρωση. Τα προσφερόμενα από 
την Τράπεζα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από 
το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ο Χρήστης ενημερώνεται για τις 
συμμετοχές που συλλέγει μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού του. 

mailto:checkinclasssupport@piraeusbank.gr
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Ως ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζεται η 24/2/2023 και ώρα 15:00 στα γραφεία 
της Τράπεζας Πειραιώς στην Αθήνα επί της Λεωφ.Συγγρου 87, παρουσία εκπροσώπου της 
Τράπεζας. 

Οι νικητές θα ενημερωθούν στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν μέσω της Εφαρμογής. 
Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης είτε δεν έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους, είτε 
συμμετείχε κατά παράβαση αυτών είτε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα 
αποκλείεται από το διαγωνισμό σε οιοδήποτε χρόνο κι αν ο ανωτέρω λόγος αποκλεισμού 
περιέλθει σε γνώση της Τράπεζας. Στην περίπτωση που ο Χρήστης που θα αναδειχθεί με 
κλήρωση ως νικητής είτε αρνηθεί το δώρο είτε αποκλειστεί από το διαγωνισμό κατά τα 
ανωτέρω ή, τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας μαζί του μετά την ανακοίνωση 
των ονομάτων και εντός εύλογης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί με τα αποτελέσματα, τη 
θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά τη σειρά κλήρωσης. Η παραλαβή του 
δώρου προϋποθέτει μετάβαση σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και επίδειξη της 
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. 

 

 

9. Προσωπικά δεδομένα 

 

Για να ενημερωθεί σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας του απορρήτου και των 
προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Εφαρμογής, ο Χρήστης θα πρέπει να 
ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι τα 
προσωπικά στοιχεία ή/και πληροφορίες που παρέχει κατά τη δημιουργία του Προσωπικού 
Λογαριασμού του είναι ορθά, ακριβή, αληθή και πλήρη, ότι δεν είναι παραπλανητικά και 
ότι θα ενημερώνει άμεσα την Τράπεζα, μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού του, σε 
περίπτωση μεταβολής τους. 

 

Ο Χρήστης αποδέχεται  ότι τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα  που θα καταχωρήσει 
στην εφαρμογή Check In Class και εν γένει τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που θα 
περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό της εγγραφής και 
συμμετοχής του στην εφαρμογή Check In Class θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας 
από την Τράπεζα, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο 
"Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα",το οποίο είναι 
αναρτημένο στον ιστότοπο της τράπεζας www.piraeusbank.gr, δηλώνει ότι έλαβε γνώση 
του περιεχομένου του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων 
χρήσης. 

 

 

 

10Πολιτική Απορρήτου 

 

http://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/gdpr
https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/politiki-aporitou
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11 Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης 

Η Τράπεζα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο 
του περιεχομένου της Εφαρμογής να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, 
πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν 
ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Τράπεζας για 
οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Εφαρμογής σε σχέση ή εξ' 
αφορμής της χρήσης της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου 
διαφημιστικού υλικού τρίτων. 

 

12 Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων 

Δια της Εφαρμογής δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες να διοδεύονται 
μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) 
τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των 
προσώπων αυτών. Η Τράπεζα δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε 
ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και 
ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή 
υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών 
τόπων. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των 
ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των Χρηστών από την πρόσβαση 
και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. 

  

13 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα 

Το περιεχόμενο της Εφαρμογής (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, 
δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί 
ιδιοκτησία της Τράπεζας η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, 
μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με 
άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Εφαρμογής με 
οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίςτην προηγούμενη 
έγγραφη άδεια της Τράπεζας. 

 

 

14 Λειτουργία της Εφαρμογής 

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Τράπεζα χρησιμοποιεί λογισμικό 
κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Εφαρμογής θα είναι αδιάλειπτες ή 
απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε 
χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη 
επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της 
Εφαρμογής. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός 
του από ιούς. 
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Επίσης, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, 
διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που θα υποστεί ο Χρήστης μέσω της Εφαρμογής 
ή θα προκύψει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν 
τρίτοι προμηθευτές ούτε εγγυάται την καταλληλότητα, εμπορικότητα ή την ασφάλεια από 
επιθέσεις τρίτων της Εφαρμογής, του δικτύου ή/και οιουδήποτε άλλου συστήματος που 
παρέχεται μέσω αυτών. H Τράπεζα επίσης δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημιά υποστεί ο 
Χρήστης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στην Εφαρμογή καθώς και 
σε περίπτωση μη λειτουργίας αυτής και των λοιπών συστημάτων της. 

 

Στο πλαίσιο χρήσης της Εφαρμογής, η Τράπεζα, για στατιστικούς λόγους συγκεντρώνει 
ανωνύμως στοιχεία επισκεψιμότητας και χρήσης των παρεχόμενων μέσω της Εφαρμογής 
υπηρεσιών. Στην Εφαρμογή χρησιμοποιούνται τα Analytics, Crashlytics, Performance, 
υπηρεσίες ανάλυσης που παρέχονται από την Google («Firebase»), οι οποίες χρησιμεύουν 
στην ανάλυση της χρήσης της Εφαρμογής. Όταν ο Χρήστης εγκαθιστά την Εφαρμογή, η 
Firebase καταγράφει πότε και για πόσο χρονικό διάστημα ο Χρήστης χρησιμοποιεί την 
Εφαρμογή, τις σελίδες της Εφαρμογής που ανοίγει, τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί, το 
περιεχόμενο που του εμφανίζεται κλπ,. Η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί τέτοιες αναφορές για 
να κατανοήσει τις ανάγκες και τις συνήθειες των Χρηστών της Εφαρμογής και να προβεί σε 
πιθανές βελτιώσεις της. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι, για παράδειγμα: 

• δεδομένα που επιτρέπουν τον γεωγραφικό εντοπισμό των κινητών συσκευών που 
χρησιμοποιούν οι Χρήστες για την περιήγηση στην Εφαρμογή (τα δεδομένα γεωγραφικού 
εντοπισμού δεν αποθηκεύονται εκτός της συσκευής του Χρήστη), 

• δεδομένα σχετικά με την κινητή συσκευή (μοντέλο, λειτουργικό σύστημα κλπ) 

• δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής (διάρκεια σύνδεσης, οθόνες 
που προβλήθηκαν, σφάλματα που προέκυψαν κατά τη χρήση κλπ.). 

Ο Χρήστης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
δεδομένων σε σχέση με την Firebase της Google στον ιστότοπο Google Firebase. 

 

 

15 Συμπεριφορά – Ευθύνη Χρηστών 

α. Οι Χρήστες της Εφαρμογής ή/και της Εφαρμογής οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική 
νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και 
καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από 
την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο 
Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, 
αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών που 
προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Τράπεζα εμπλακεί σε 
οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση 
που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους 
παρόντες όρους, ο Χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Τράπεζα εκ του λόγου αυτού. 
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Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες της Εφαρμογής απαιτηθεί η χρήση 
κωδικού πρόσβασης, έκαστος εκ των Χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο 
ζημίας δικής του ή της Τράπεζας από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους 
κωδικούς του. 

β. Ειδικώς, αναφέρεται ότι οι Χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν την Εφαρμογή για 
δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε 
περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, 
δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή 
αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει 
φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με 
οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με 
συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή 
αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες 
εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό 
απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς 
λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό 
της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με 
οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις 
αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε 
περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά 
με άλλους χρήστες, επιφυλασσόμενης της Τράπεζας να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά 
της εναντίον του Χρήστη σε μία τέτοια περίπτωση. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να 
αφαιρεί οποτεδήποτε από την Εφαρμογή τέτοιου είδους στοιχεία, εφόσον κατά την άποψή 
της εμπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για την 
ύπαρξη της Εφαρμογής. 

 

 

16 Εξυπηρέτηση Χρηστών 

Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και ενημέρωση αναφορικά με την Εφαρμογή 
παρακαλώ απευθυνθείτε στο τηλ. 2103288000 αποστείλετε email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση checkinclasssupport@piraeusbank.gr 

 

 

17 Ισχύον Δίκαιο/Δωσιδικία 

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά αρμόδια για την 
επίλυση οιασδήποτε διαφοράς συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

mailto:checkinclasssupport@piraeusbank.gr
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18 Τροποποίηση όρων χρήσης 

 

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση  των  χρηστών,  τους  παρόντες  όρους  χρήσης  και το περιεχόμενο της 

Εφαρμογής με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά 
να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της 
Εφαρμογής θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Οι παρόντες όροι 
ισχύουν μέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους ή την λήξη ή διακοπή της 
Εφαρμογής. 

 

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική 
της ευχέρεια, τη λειτουργία της Εφαρμογής χωρίς σπουδαίο λόγο και χωρίς την τήρηση 
προθεσμίας ή προμήνυσης. 

 

 

 

19 H Apple Inc. δεν είναι χορηγός των δώρων, των κληρώσεων και των λοιπών 
προωθητικών ενεργειών, που από καιρού εις καιρόν περιγράφονται στους παρόντες όρους 
χρήσης, ούτε με οιονδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο τρόπο συμμετέχει σε αυτές. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΝΤΩΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
 

 
 
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

2500 
 points 

 
 
ΚΆΘΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

50 
points 

 
ΛΗΨΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (Αφαιρούνται από τα διαθέσιμα  
points του χρήστη που τις «κατεβάζει») 

10 
 points 

 

 

 


