ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ”

Προοίμιο
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4)
διαθέτει το πρόγραμμα «Μετατροπή Εφάπαξ Συναλλαγών για Καλοκαιρινές Διακοπές σε
Δόσεις» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο παρέχει το δικαίωμα σε όλους τους
κατόχους των πιστωτικών καρτών Visa ή Mastercard® εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς
(εφεξής «Κάτοχοι»), να μετατρέψουν έως και σε έξι (6) άτοκες μηνιαίες δόσεις, τις εφάπαξ
συναλλαγές (αγορές) που πραγματοποιούν με την πιστωτική τους κάρτα για τα έξοδα
των διακοπών τους και ειδικότερα για την πληρωμή εξόδων σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα, ταξιδιωτικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων / δικύκλων, σκαφών και για
αγορά ακτοπλοϊκών / αεροπορικών και σιδηροδρομικών εισιτηρίων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι Κάτοχοι των ανωτέρω πιστωτικών
καρτών (κύριοι κάτοχοι και πρόσθετα μέλη) που είναι συνεπείς με τις συμβατικές
υποχρεώσεις τους προς την Τράπεζα και δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση στην
αποπληρωμή του μηνιαίου λογαριασμού τους (πληρωμή τουλάχιστον της ελάχιστης
μηνιαίας καταβολής). Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι κάτοχοι των εταιρικών
καρτών και οι κάτοχοι της Κάρτας του Αγρότη Mastercard®. Οι Κάτοχοι θα μπορούν
να αιτηθούν τη μετατροπή σε δόσεις των εφάπαξ συναλλαγών που πραγματοποίησαν
με την πιστωτική τους κάρτα για τα έξοδα των διακοπών τους και ειδικότερα για την
πληρωμή εξόδων σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, ταξιδιωτικά γραφεία,
ενοικιάσεις αυτοκινήτων/ δικύκλων, σκαφών και για αγορά ακτοπλοϊκών/αεροπορικών
και σιδηροδρομικών εισιτηρίων, για ποσά €50 και άνω ανά συναλλαγή και εφόσον η
εφάπαξ συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως
και 10/09/2020. Η κάρτα θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία του αιτήματος.
Δεν μπορούν να μετατραπούν σε δόσεις συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω
κατηγορίες, όπως ενδεικτικά συναλλαγές σε βενζινάδικα ή αγορές ταξιδιωτικού
εξοπλισμού.
Μετατροπή εφάπαξ συναλλαγής σε δόσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η υποβολή
τηλεφωνικού αιτήματος για τη μετατροπή της εκάστοτε εφάπαξ συναλλαγής σε δόσεις
στο 210 3288000, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την πραγματοποίηση της
συναλλαγής.
Σε περίπτωση που το εκάστοτε μηνιαίο χρεωστικό υπόλοιπο από τη χρήση της
πιστωτικής Κάρτας, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό εκάστης άτοκης (εκ
μετατροπής) δόσης, όπως αυτό εμφανίζεται στο μηνιαίο λογαριασμό, δεν εξοφλείται
ολοσχερώς και εμπρόθεσμα κατά την οριζόμενη στο λογαριασμό ημερομηνία πληρωμής,
θα επιβαρύνεται στο σύνολό του με τόκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία
Σύμβαση Χορήγησης Πιστωτικής Κάρτας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
Ενημέρωση
1. Ο Κάτοχος θα ενημερώνεται από την Τράπεζα αναφορικά με την πορεία του
αιτήματός του και η μετατροπή της εφάπαξ συναλλαγής του σε δόσεις θα

αποτυπώνεται στα αντίγραφα των μηνιαίων λογαριασμών της πιστωτικής του
κάρτας.
2. Η ενημέρωση του Κατόχου σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εκάστοτε
κάρτας, θα γίνεται μέσω των μηνιαίων λογαριασμών και της επίσημης ιστοσελίδας
της Τράπεζας, ενώ οι όροι του παρόντος Προγράμματος καθώς και τροποποίηση ή
αντικατάσταση τους θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας
www.piraeusbank.gr.
3. Οι παρόντες όροι ισχύουν, μέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους από την
Τράπεζα ή μέχρι την προσωρινή ή οριστική διακοπή του Προγράμματος.
4. Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων
στο Πρόγραμμα Κατόχων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και εν γένει του εκάστοτε ισχύοντος
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί επεξεργασίας και προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

