
 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WINBANK PAY ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW 

  

1. H Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει 

προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»), στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν επιλεγμένοι ιδιώτες χρήστες 

της υπηρεσίας winbank pay (εφεξής «η Yπηρεσία winbank pay» ή «η Yπηρεσία»), κάτοχοι οποιασδήποτε κάρτας  

εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Κάρτα» / οι «Κάρτες»), οι οποίοι είναι Μέλη του Προγράμματος 

Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας και οι οποίοι επελέγησαν με συγκεκριμένα κριτήρια και πληρούν τις 

προϋποθέσεις του όρου 2 (εφεξής ο «Χρήστης» / οι «Χρήστες»). Εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση 

έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες 

 

2. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια οι Χρήστες θα πρέπει, κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα 

συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή από την 23-10-2020 έως και την 30-11-2020 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»), 

να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να είναι ενήλικες, β) να έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, δ) να είναι ενεργοί χρήστες της Υπηρεσίας 

winbank pay (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του εν λόγω προγράμματος), ε) να είναι κάτοχοι 

τουλάχιστον μίας Κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας η οποία να είναι εγγεγραμμένη στην Υπηρεσία winbank pay,  

σύμφωνα με τον όρο 4, τόσο κατά τη Διάρκεια Ενέργειας όσο κατά τον χρόνο απόδοσης του Δώρου, στ) η Κάρτα 

τους να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω για την ακύρωση λόγω 

κλοπής ή απώλειας – τόσο κατά τη Διάρκεια Ενέργειας όσο κατά τον χρόνο απόδοσης του Δώρου, ζ) ο 

λογαριασμός της εγγεγραμμένης πιστωτικής κάρτας να μην παρουσιάζει καθυστέρηση πληρωμών πάνω από 

τριάντα (30) ημέρες κατά την ημερομηνία λήξης της Διάρκειας Συμμετοχής, η) να έχουν πραγματοποιήσει 

συνολικά ανέπαφες συναλλαγές (ως τέτοια νοείται αγορά και μόνο) ποσού διακοσίων ευρώ (200 ευρώ) και άνω 

μέσω της Υπηρεσίας winbank pay με φυσική παρουσία, με τη χρήση οποιασδήποτε από τις κάρτες Visa ή/και 

Mastercard που έχουν στην κατοχή τους, για την εξόφληση του αντιτίμου νόμιμων συναλλαγών σε επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δέχονται ανέπαφες πληρωμές με κάρτες μέσω 

τερματικής συσκευής ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) συμβατής με την εν λόγω τεχνολογία, με τη χρήση του 

κινητού τους τηλεφώνου (εφεξής η «Συναλλαγή» / οι «Συναλλαγές»), θ) να είναι ενεργά Μέλη του 

Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του εν λόγω 

Προγράμματος, που αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας), τόσο κατά τη Διάρκεια 

Ενέργειας όσο κατά τον χρόνο απόδοσης του Δώρου, ι) οι Χρήστες της Υπηρεσίας winbank pay προκειμένου να 

συμμετάσχουν στην Ενέργεια θα πρέπει, κατά την ημερομηνία απόδοσης του Δώρου, να μην έχουν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές οποιουδήποτε είδους προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και κ) οι συναλλαγές να έχουν 

εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας μέχρι και την 07-12-2020.  

 

3. Οι Χρήστες ενημερώνονται προσωπικά για το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Ενέργεια μέσω e-mail στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή μέσω SMS ή Viber στους 

τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή με push notification στην εφαρμογή Winbank Mobile 

Banking App ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και μέσο επιλέξει η Τράπεζα.  

 



 
 

4. Καθ’ όλη τη Διάρκεια Ενέργειας και μέχρι την ημέρα πίστωσης του ποσού επιστροφής που ορίζεται ως Δώρο, 

σύμφωνα με τον όρο 7, απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση του Δώρου αποτελούν: α) η Κάρτα να είναι 

σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω στον όρο 6 για την ακύρωση λόγω 

κλοπής ή απώλειας και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς αντικατάστασή της με νέα 

και β) ο Χρήστης να παραμένει ενεργός χρήστης της υπηρεσίας winbank pay, με τουλάχιστον μία εγγεγραμμένη 

κάρτα σε αυτή.   

 

5. Δεν θεωρούνται Συναλλαγές και δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια, συναλλαγές που ακυρώθηκαν, αντιλογίστηκαν 

ή αμφισβητήθηκαν από τον Χρήστη ως την ημερομηνία πίστωσης του ποσού επιστροφής που ορίζεται ως Δώρο 

σύμφωνα με τον όρο 7. Επίσης συναλλαγές που δεν αφορούν ανέπαφη συναλλαγή σύμφωνα και με τον όρο 2 

όπως χρεώσεις επιβαρύνσεων για τη χρήση της Κάρτας, συναλλαγές σε μηχανήματα easypay για πληρωμές 

λογαριασμών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, επιστροφές, πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών σε ΔΟΥ και οιονδήποτε 

λοιπών οφειλών/εξόδων σε τρίτους, οι πληρωμές του λογαριασμού της Κάρτας, οι αναλήψεις μετρητών, οι 

μεταφορές υπολοίπου, οι χρεώσεις της ετήσιας συνδρομής, οι τόκοι, οι χρεώσεις υπέρβασης ορίου, λοιπά έξοδα 

και κάθε είδους πιστώσεις, καθώς επίσης και συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών 

παιγνίων δε λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην Ενέργεια. 

 

6. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι Συναλλαγές που είχαν 

πραγματοποιηθεί με την προηγούμενη Κάρτα κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής γίνονται αποδεκτές για τη συμμετοχή 

του Κατόχου στην Ενέργεια, εφόσον εκδοθεί ή έχει ζητηθεί η έκδοση νέας Κάρτας. Κατ’ εξαίρεση, στις ανωτέρω 

περιπτώσεις, δεν συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές, οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί ή που έχουν 

αμφισβητηθεί από τον Χρήστη 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. Oι Χρήστες που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν, και είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow 

της Τράπεζας, εφόσον πραγματοποιήσουν συνολικές αγορές ποσού διακοσίων ευρώ (200 ευρώ) και άνω μέσω 

της Υπηρεσίας winbank pay κατά την Διάρκεια της Ενέργειας (εφεξής o «Τυχερός» / οι «Τυχεροί»), κερδίζουν 

χίλια (1.000) yellows (εφεξής το «Δώρο»). Διευκρινίζεται ότι ο Χρήστης που θα αναδειχθεί Τυχερός λόγω των 

συναλλαγών που πραγματοποίησε με τη χρήση διαφορετικών Καρτών που συμμετέχουν στην Ενέργεια, 

δικαιούται να λάβει το Δώρο μόνο μία φορά.  

 

8. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του όρου 2, το Δώρο θα αποδοθεί στον Λογαριασμό yellow του κάθε 

Τυχερού μετά τη λήξη της ενέργειας και συγκεκριμένα εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την 

ολοκλήρωση της λογιστικοποίησης (εκκαθάριση και καταγραφή) των συναλλαγών, η οποία θα λάβει χώρα την 

7/12/2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση του Δώρου αποτελεί ο Τυχερός να διατηρεί την ιδιότητα 

του ενεργού Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow κατά την ημερομηνία απόδοσης του Δώρου. Το 

Δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης 

yellow, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν. 

 



 
 

9. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Χρήστες είτε αρνηθεί το Δώρο είτε αποκλειστεί από τη συμμετοχή, λόγω 

μη αποδοχής των όρων συμμετοχής του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην ενέργεια, 

η Τράπεζα δεν θα προβεί σε πίστωση του Δώρου.  

 

10. Τα Δώρα που θα πιστωθούν είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Οι Τυχεροί της ενέργειας θα ενημερωθούν 

για την απόδοση του Δώρου μέσω των κινήσεων του Λογαριασμού yellow, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 

τρόπους ενημέρωσης του Μέλους στους όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, ή θα ειδοποιηθούν με 

κάθε πρόσφορο τρόπο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα (τηλέφωνο, email, push 

notification στο Winbank Mobile Banking App κ.λ.π.). 

 

11. Οι Χρήστες αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα 

στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά 

και μόνο για το σκοπό της παρούσας ενέργειας. Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου 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 όρων της 

παρούσας ενέργειας. Οι Χρήστες, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ενέργεια, μπορούν να το 

δηλώσουν στην Τράπεζα έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την λήξη της Διάρκειας Ενέργειας 

προφορικά μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. 210 3288000. 

 

12. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την προωθητική ενέργεια για σπουδαίο λόγο ή 

για λόγους ανωτέρας βίας ή να μεταβάλει 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 δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση 

από την Τράπεζα.  

 

13. 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. 

 

http://www.piraeusbank.gr/

