ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής
4, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»), στην οποία μπορούν να
συμμετάσχουν επιλεγμένοι κάτοχοι (εφεξής ο «Κάτοχος» ή οι «Κάτοχοι»)
επαναφορτιζόμενων προπληρωμένων καρτών Πειραιώς Prepaid Visa, Πειραιώς
Prepaid Mastercard® & winbank WEBUY (εφεξής η «Κάρτα» ή οι «Κάρτες»), οι οποίοι
έλαβαν ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή/και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) ή/και μέσω μηνύματος στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής
Winbank Web Banking ή/και μέσω προσωπικού μηνύματος, κατά τη διενέργεια
συναλλαγής με την Κάρτα σε Αυτόματη Ταμειολογιστική Μηχανή του δικτύου της
Τράπεζας. Από την Ενέργεια εξαιρούνται ρητά όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση
έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας με την Τράπεζα, καθώς και με τις
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις
2. Για τη συμμετοχή του στην Ενέργεια, ο Κάτοχος θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα
που θα διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής του σε αυτή, δηλαδή από 27/01/2021
έως και 28/02/2021 (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας»), να πληροί σωρευτικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να είναι άνω των 18 ετών, β) να έχει πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, δ) η Κάρτα του να
είναι σε ισχύ και να μην έχει ακυρωθεί, ε) να συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του
εν λόγω προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύουν και αναγράφονται στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας) και στ) να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία συναλλαγή ,
ανεξαρτήτως ποσού, (διευκρινίζεται ότι ως τέτοιες στα πλαίσια της συγκεκριμένης
Ενέργειας νοούνται αποκλειστικά οι αγορές και όχι οι λοιπές συναλλαγές (πχ
πληρωμές, φόρτιση, εκφόρτιση Κάρτας κ.α.), με την χρήση Κάρτας, σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δέχονται πληρωμές. Στην
Ενέργεια συμμετέχουν οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω εφόσον έχουν
εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας μέχρι και
05/03/2021.
3. Οι Κάτοχοι που θα συμμετέχουν στην Ενέργεια, (εφεξής οι «Τυχεροί») θα κερδίσουν,
πέραν των yellows που συλλέγουν για τις εν λόγω συναλλαγές στο πλαίσιο
συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow, επιπλέον πεντακόσια (500)
yellows (εφεξής τα «yellows» ή το «Δώρο») για έκαστη εκ των πέντε (5) πρώτων
αγορών που θα πραγματοποιήσουν κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, με χρήση όλων
των Καρτών που συμμετέχουν στην Ενέργεια.
Συνεπώς ο μέγιστος συνολικός αριθμός yellows που μπορεί να αποδοθεί σε κάθε
πελάτη που συμμετέχει στην Ενέργεια, είναι τα δυόμιση χιλιάδες (2.500) yellows.
4. Τα yellows θα αποδοθούν στο λογαριασμό yellow του κάθε Τυχερού μετά τη λήξη της
Ενέργειας και συγκεκριμένα εντός σαράντα (40) ημερών από την ολοκλήρωση της
λογιστικοποίησης (εκκαθάριση και καταγραφή) των συναλλαγών, η οποία θα λάβει
χώρα την 05/03/2021. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των yellows
αποτελεί οι Τυχεροί να διατηρούν την ιδιότητα μέλους του προγράμματος

επιβράβευσης yellow κατά την ως ημερομηνία απόδοσης των yellows. Τα yellows
μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του προγράμματος
επιβράβευσης yellow, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.
5. Δεν θεωρούνται συναλλαγές και δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια, συναλλαγές που
ακυρώθηκαν, αντιλογίστηκαν ή αμφισβητήθηκαν από τον Κάτοχο ως την ημερομηνία
πίστωσης του ποσού των yellows που ορίζεται ως Δώρο σύμφωνα με τον όρο 3.
6. Σε περίπτωση αντικατάστασης της Κάρτας λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής
από οποιαδήποτε αιτία, οι συναλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί με την
προηγούμενη Κάρτα κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας γίνονται αποδεκτές για τη
συμμετοχή του Κατόχου στην Ενέργεια. Κατ’ εξαίρεση, στις ανωτέρω περιπτώσεις,
δεν συνυπολογίζονται 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.
7. Η αποδοχή των όρων συμμετοχής της Ενέργειας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την απόδοση του Δώρου. Tα yellows αποδίδονται
στον Κάτοχο προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτα
μεταβιβάσεως.
8. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει τα
Δώρα με άλλα δώρα της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της
Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για
οιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα
θα 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 Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση,
ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.
9. 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.
10. Οι ανωτέρω όροι 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.

