ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
OLYMPIACOS B.C. World MASTERCARD & OLYMPIACOS B.C. World MASTERCARD GOLD
“ Η Olympiacos B.C. World Mastercard® σού κάνει δώρο τη νέα φανέλα της ομάδας! ”
Η Τράπεζα Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η
«Ενέργεια») κατά την οποία προσφέρει δώρο σε όλους τους νέους κύριους κατόχους
πιστωτικών καρτών OLYMPIACOS B.C. World Mastercard® και OLYMPIACOS B.C.World
Mastercard® Gold, υπό τους κατωτέρω όρους:
1. Η Eνέργεια θα διαρκέσει από 10/06/2022 έως 31/08/2022 (εφεξής η «Διάρκεια») και
αφορά αιτήσεις για χορήγηση πιστωτικής κάρτας OLYMPIACOS B.C. World
Mastercard και OLYMPIACOS B.C. World Mastercard Gold (εφεξής η “Κάρτα”), που
θα κατατεθούν στο παραπάνω διάστημα και θα έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα έως
την 09/09/2022.
Η κατάθεση της αίτησης μόνο δεν αρκεί για την συμμετοχή του αιτούντος την έκδοση
της Κάρτας προσώπου στην Ενέργεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή
στην Ενέργεια είναι η έγκριση της αίτησης από την Τράπεζα. Η αξιολόγηση της
αίτησης εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση της Τράπεζας η οποία μπορεί να
προβαίνει στην έγκριση αυτής με βάση τα εκάστοτε πιστοληπτικά κριτήριά της. Η
Τράπεζα δεν ευθύνεται για απόρριψη αίτησης και δεν είναι υποχρεωμένη να
αιτιολογήσει την απόφασή της.
2. Σε κάθε εγκεκριμένη από την Τράπεζα αίτηση για χορήγηση Κάρτας θα αντιστοιχεί
μία νέα φανέλα της ομάδας και συγκεκριμένα η επίσημη φανέλα για τη σεζόν 20222023 της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (εφεξής το “Δώρο”).
3. Το Δώρο δικαιούται μόνο ο κύριος κάτοχος της Κάρτας (εφεξής ο/οι
“Κάτοχος/Κάτοχοι”).
4. Οι τυχόν πραγματοποιθείσες συναλλαγές με τη χρήση της Κάρτας δεν αποτελούν είτε
κατ’ είδος είτε κατά ποσότητα είτε άλλως κριτήριο συμμετοχής στην Ενέργεια.
5. Για να μπορούν οι Κάτοχοι να συμμετέχουν στην Ενέργεια θα πρέπει καθ’ όλη τη
Διάρκεια και μέχρι την απόδοση του Δώρου, να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη
εξόφληση του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής, όπως αυτό ορίζεται στο
λογαριασμό τους και να μην εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή για χρονικό διάστημα
άνω των τριάντα (30) ημερών. Επίσης, θα πρέπει να είναι ενήμεροι σε όλα τα
προϊόντα που τους έχουν χορηγηθεί από την Τράπεζα. Τέλος, η Κάρτα θα πρέπει να
είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί λόγω κλοπής ή απώλειας και να μην έχει ζητηθεί
η διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο.
6. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της Κάρτας από την ημερομηνία έγκρισης μέχρι
την ημερομηνία εξαγωγής από την Τράπεζα του αρχείου των Κατόχων που
δικαιούνται το Δώρο, η οποία θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της Διάρκειας της
Ενέργειας, η Κάρτα θα συμμετέχει εφόσον ο Κάτοχός της ζητήσει την επανέκδοσή
της και αυτή εγκριθεί από την Τράπεζα μέχρι την 09/09/2022, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διαδικασίες της Τράπεζας.

7. Από την Ενέργεια εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης
εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Τράπεζα και στις συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρίες.
8. Σε περίπτωση που κάποιος Κάτοχος είτε αρνηθεί το Δώρο είτε διαπιστωθεί
ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη είτε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
συμμετοχής του στην εν λόγω Ενέργεια είτε σε περίπτωση αδυναμίας
εξεύρεσής του από την Τράπεζα εντός δύο (2) ημερών συμπεριλαμβανομένης
της ημερομηνίας ανάδειξής του, η Τράπεζα δικαιούται να μην αποδώσει το
Δώρο.

9. Κάθε Κάτοχος που θα αποκτήσει πιστωτική κάρτα κατά τη διάρκεια της Ενέργειας,
δικαιούται να λάβει μία μόνο φορά το Δώρο.

10. Μετά την λήξη της Διάρκειας της Ενέργειας, η Τράπεζα θα επικοινωνήσει με
τους Κατόχους στον αριθμό τηλεφώνου που δήλωσαν στην αίτησή τους για
την έκδοση της Κάρτας ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην
Τράπεζα είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως πχ. με
ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), sms ή με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα
της Τράπεζας για τον τρόπο παράδοσης του Δώρου και η ταυτοποίηση
εκάστου Κατόχου κατά την παράδοση του Δώρου, θα γίνει με τον τρόπο τον
οποίο θα υποδείξει η Τράπεζα σε συνεργασία με την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά
την επικοινωνία της Τράπεζας με τους Κατόχους.
11. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτο
μεταβιβάσεως.
12. Ο Κάτοχος αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν
νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της παρούσας
Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα
αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας. Όσον αφορά τα δικαιώματα των
υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως
Υπευθύνου Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό
έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το
οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων. Οι όροι της προωθητικής
ενέργειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr.
13. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της
Ενέργειας να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλει
οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την
εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν
αποκτούν για το λόγο αυτό, κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια
άλλη αξίωση από την Τράπεζα. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.
14. Η Τράπεζα ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δε φέρουν καμία απολύτως
ευθύνη για οποιοδήποτε 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 των Αθηνών.

