Όροι Συµµετοχής στο πρόγραµµα επιβράβευσης των κατόχων της κάρτας
Olympiacos B.C. World MasterCard
Προοίµιο: Η συµµετοχή των κατόχων της κάρτας Olympiacos B.C. World
MasterCard στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, αποτελεί
προσφορά της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και της Τράπεζας Πειραιώς προς τους
συνεπείς µε τις υποχρεώσεις τους εκ της χρήσης της κάρτας Olympiacos B.C. World
MasterCard κατόχους της κάρτας, ρυθµίζεται από τα άρθρα 844-846 ΑΚ και δεν
συνεπάγεται οποιαδήποτε δέσµευση ή ανάληψη υποχρέωσης από την Κ.Α.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και την Τράπεζα Πειραιώς προς τους κατόχους της κάρτας
Olympiacos B.C. World MasterCard - συµµετέχοντες στο παρόν πρόγραµµα. Κατά
συνέπεια, οι παρόντες όροι δεν γεννούν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση του
κατόχου της κάρτας κατά της Τράπεζας ή/και της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Προϋποθέσεις συµµετοχής
1. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν όλοι οι κάτοχοι της κάρτας Olympiacos B.C. World
MasterCard, εφόσον δεν δηλώσουν στην Τράπεζα την αντίθεσή τους, όπως
ορίζεται στον όρο 22. Οι κάτοχοι της κάρτας Olympiacos B.C. World MasterCard
θα κερδίζουν πόντους (στο εξής «πόντοι») µε τις συναλλαγές µε την κάρτα, µε
εξαίρεση την χρήση της για την ανάληψη µετρητών που δεν αποδίδει πόντους
στον κάτοχό της.
2. Έκαστος κάτοχος της κάρτας - συµµετέχων στο πρόγραµµα επιβράβευσης,
παρέχει τη συναίνεσή του και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα Πειραιώς, στην
περίπτωση της εκ µέρους του εξαργύρωσης των πόντων και αποδοχής των
δώρων, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδοµένα στην Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ή σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στο µέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την
παραλαβή του δώρου του. Επίσης, ο κάτοχος της κάρτας παρέχει δια της
παρούσης τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του
δεδοµένων και για σκοπούς διαφήµισης και προβολής της κάρτας Olympiacos
B.C. World MasterCard και του παρόντος προγράµµατος, ενδεικτικά µε την τυχόν
δηµοσιοποίηση του ονόµατός του και του οπτικοακουστικού υλικού από την
απονοµή του δώρου ή και από τη συµµετοχή του στις προσφερόµενες ξεναγήσεις
και ταξίδια στα Μ.Μ.Ε. ή αλλού, εκτός εάν ο ίδιος ασκήσει για τον σκοπό αυτόν το
νόµιµο δικαίωµα αντίρρησης µε αίτησή του προς την Τράπεζα Πειραιώς,
∆ιεύθυνση Αµερικής 4, Αθήνα.
3. Οι πρόσθετες πιστωτικές κάρτες δεν εντάσσονται αυτόµατα στο πρόγραµµα, αλλά
οι συναλλαγές τους προσθέτουν πόντους στον κύριο κάτοχο.
Συλλογή Πόντων
4. Οι συναλλαγές που εντάσσονται στο πρόγραµµα και οι πόντοι που αντιστοιχούν
σε κάθε µία από αυτές θα παρουσιάζονται αναλυτικά στο ενηµερωτικό φυλλάδιο
του προγράµµατος ή/και στον κατάλογο δώρων που θα εκδίδονται ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία µε την Κ.Α.Ε.
Ολυµπιακός και θα αποτελούν παραρτήµατα και αναπόσπαστο µέρος των όρων
της παρούσας, θα γνωστοποιούνται δε στον κάτοχο της κάρτας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον όρο 22.
5. Οι πόντοι τους οποίους θα συγκεντρώνει ο κάτοχος της κάρτας για κάθε
συναλλαγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πιο πάνω παράγραφο και τους
παρόντες όρους, θα προστίθενται σε «ειδικό λογαριασµό πόντων» που θα
τηρείται στην Τράπεζα, στο όνοµά του. Ο κάτοχος θα ενηµερώνεται για το σύνολό
των πόντων που συλλέγει κατά τα οριζόµενα στον όρο 22.
∆ώρα / Εξαργύρωση πόντων
6. Τα δώρα όλων των κατηγοριών (προϊόντα, υπηρεσίες ή δωροεπιταγές) όπως θα
αναφέρονται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο του προγράµµατος ή/και στον κατάλογο
δώρων θα διατίθενται µόνο στους κατόχους της κάρτας Olympiacos B.C. World
MasterCard που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα.

7. Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν µόνο οι συνεπείς προς τις συµβατικές
υποχρεώσεις τους προς την Τράπεζα Πειραιώς κάτοχοι της κάρτας, ειδικότερα δε
οι κάτοχοι κάρτας οι οποίοι έχουν εµπρόθεσµα τακτοποιήσει την πληρωµή των
οφειλών τους εκ της χρήσης της κάρτας. Συνεπώς δεν θα γίνεται εξαργύρωση
πόντων εάν ο κάτοχος της κάρτας παραβιάζει µε οποιονδήποτε τρόπο τις ως άνω
υποχρεώσεις.
8. Οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα έχουν το δικαίωµα να εξαργυρώνουν όσους
πόντους επιθυµούν και σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και όσους τυχόν
άλλους θα αναφέρονται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο ή /και στον κατάλογο δώρων
κατά τα ως άνω υπό τον όρο 4 αναφερόµενα, όποτε θέλουν και σε κάθε
περίπτωση εντός χρονικής περιόδου τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία που για
πρώτη φορά τους αποδόθηκαν, µετά δε την πάροδο της προθεσµίας αυτής οι
πόντοι θα διαγράφονται.
9. Όσοι πόντοι δεν έχουν εξαργυρωθεί µέχρι τη διακοπή της συνεργασίας του
Κατόχου µε την Τράπεζα (καταγγελία σύµβασης κάρτας), θα διαγράφονται.
10.
Η παροχή των δώρων όλων των κατηγοριών εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα
του κάθε δώρου. Η Τράπεζα και η Κ.Α.Ε. Ολυµπιακός διατηρούν το δικαίωµα να
αντικαθιστούν τα δώρα του προγράµµατος µε άλλα, ίσης αξίας, οι Κάτοχοι δε των
καρτών που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα θα λαµβάνουν γνώση για την
αντικατάσταση κατά τα οριζόµενα στον όρο 22. Σε περίπτωση αντικατάστασης, ο
κάτοχος της κάρτας δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση ούτε διατηρεί
οποιαδήποτε άλλη αξίωση, τόσο από την Τράπεζα, όσο και από την Κ.Α.Ε
Ολυµπιακός. Τα δώρα που αφορούν σε θέαση αγώνων που λαµβάνουν χώρα
εκτός Ελλάδος, οι οποίοι θα µαταιωθούν για οποιονδήποτε λόγο, µετά τη
µετάβαση του κατόχου της κάρτας στο εξωτερικό, δεν θα αντικαθίστανται µε άλλα
ίσης αξίας. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα και η Κ.Α.Ε. Ολυµπιακός δεν
υποχρεούνται σε παροχή δώρου και οι παρόντες όροι δεν γεννούν οποιαδήποτε
απαίτηση ή αξίωση του κατόχου της Κάρτας έναντι αυτών.
11.
Σε περίπτωση έκδοσης δωροεπιταγών, δεν είναι δυνατή η εξαργύρωσή
αυτών µε µετρητά. Κάθε δωροεπιταγή θα εξαργυρώνεται µία µόνο φορά µε την
αγορά ενός ή περισσοτέρων δώρων µέχρι του ποσού της δωροεπιταγής. Σε
περίπτωση µη εξάντλησης όλου του ποσού της δωροεπιταγής κατά τη στιγµή της
εξαργύρωσής της, δεν θα είναι δυνατή η µεταγενέστερη εξαργύρωση κατά το
υπόλοιπο ποσό, ούτε και µπορεί το υπόλοιπο ποσό να εξαργυρωθεί σε µετρητά.
Η εξαργύρωση θα γίνεται µόνο µε τα δώρα συγκεκριµένων επιχειρήσεων, όπως
εκάστοτε αυτά θα ανακοινώνονται από την Τράπεζα, σύµφωνα µε τον όρο 22.
12.
Η εξαργύρωση των πόντων εκ µέρους του κατόχου της κάρτας θα γίνεται
µετά από σχετική αίτησή του προς την Τράπεζα Πειραιώς, µόνο µε τον τρόπο που
παρουσιάζεται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο του προγράµµατος ή/και στον κατάλογο
δώρων. Η εξαργύρωση των πόντων θα συνεπάγεται ταυτόχρονη αφαίρεση των
πόντων αυτών από τον πιο πάνω αναφερόµενο «ειδικό λογαριασµό πόντων» του
Κατόχου της κάρτας που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Αίτηµα του Κατόχου
για ανάκληση εντολής εξαργύρωσης µετά την αφαίρεση των πόντων από τον πιο
πάνω «ειδικό λογαριασµό», δεν επιτρέπεται.
13.
Οι πόντοι µπορούν να εξαργυρωθούν µόνο µε τα δώρα που περιέχονται στο
ενηµερωτικό φυλλάδιο ή/και στον κατάλογο δώρων, όπως εκάστοτε θα ισχύουν,
εκτός εάν υπάρξει ειδική έκτακτη προσφορά δώρων από την Τράπεζα Πειραιώς
ή/και την Κ.Α.Ε. Ολυµπιακός που δεν περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο
ή/και στον κατάλογο δώρων, για την οποία οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα θα
ενηµερώνονται όπως ορίζεται κατωτέρω στον όρο 22.
14.
Η προσφορά των δώρων βασίζεται στην ύπαρξη διαθεσιµότητάς τους. Σε
περίπτωση µη διαθεσιµότητας για οιονδήποτε λόγο των δώρων που υπάρχουν
στο ενηµερωτικό φυλλάδιο, ή/και στον κατάλογο δώρων ή όσων εκτάκτως θα
ανακοινώνονται µέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας Πειραιώς ή/και της Κ.Α.Ε.
Ολυµπιακός τα δώρα θα αντικαθίστανται µε άλλα ίσης αξίας και οι Κάτοχοι θα

λαµβάνουν γνώση κατά τα οριζόµενα στον όρο 22. Για τα δώρα που αφορούν σε
εισιτήρια αγώνων, η επιλογή του αγώνα γίνεται κατά την κρίση της Κ.Α.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
15.
Επιστροφές δώρων ή δωροεπιταγών ή αίτηµα του κατόχου της κάρτας που
συµµετέχει στο πρόγραµµα για αντικατάστασή αυτών δεν γίνονται δεκτές.
16.
Η Τράπεζα Πειραιώς και η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν φέρουν καµία
απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα υπάρχει ή
παρουσιαστεί στα δώρα που θα αγοράζει ο κάτοχος της κάρτας κατά την
εξαργύρωση των δωροεπιταγών, σύµφωνα µε τους παρόντες όρους.
17.
Ο εκάστοτε κατάλογος δώρων ισχύει µέχρι την έκδοση νέου.
18.
Κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης των πόντων, η Τράπεζα Πειραιώς,
δικαιούται να προβαίνει σε εξακρίβωση των στοιχείων του κατόχου της κάρτας,
σύµφωνα µε τα τηρούµενα στα συστήµατά της στοιχεία, αλλά δεν φέρει ευθύνη
εάν κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία,
χωρίς να είναι εξουσιοδοτηµένο από τον κάτοχο της κάρτας εξαργυρώσει τους
πόντους.
19.
Η Τράπεζα Πειραιώς και η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν φέρουν ευθύνη σε
περίπτωση κλοπής ή απώλειας των δωροεπιταγών που έχουν δώσει στον κάτοχο
της κάρτας.
Ενηµέρωση
20.
Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συµφωνία µε την Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διατηρεί το
δικαίωµα αλλαγής µέρους ή ολόκληρου του προγράµµατος ή προσωρινής ή
οριστικής διακοπής του, χωρίς προειδοποίηση του κατόχου της κάρτας.
21.
Ειδικά προγράµµατα της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία µε την Κ.Α.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τους συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα που θα αφορούν
συγκεκριµένες κατηγορίες δώρων θα ανακοινώνονται από την Τράπεζα κατά το
οριζόµενα κατωτέρω στον όρο 22.
22.
Το ενηµερωτικό φυλλάδιο του Προγράµµατος ή/και ο κατάλογος δώρων (και
τυχόν εκτάκτων προσφορών) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
(www.piraeusbank.gr) ή/και στην ιστοσελίδα της Κ.Α.Ε. Ολυµπιακός
(www.olympiacosbc.gr) απ’ όπου και θα λαµβάνουν γνώση οι Κάτοχοι των
καρτών που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. Η ενηµέρωση του κατόχου της Κάρτας
για τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα, την πρόσθεση ή αφαίρεση πόντων από τον
«ειδικό λογαριασµό» και οτιδήποτε σχετικό µε το λογαριασµό αυτό, τα
προσφερόµενα δώρα, την εκάστοτε ανανέωση του ενηµερωτικού φυλλαδίου ή /και
του καταλόγου των δώρων ή την αντικατάσταση των δώρων, την τροποποίηση ή
αντικατάσταση των όρων Συµµετοχής, θα γίνεται µέσω µηνυµάτων στους
Μηνιαίους Λογαριασµούς των πιστωτικών καρτών, ή µέσω µηνυµάτων στις
αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ATMs) του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς,
ή µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος στο διαδίκτυο καθώς και µε όποιον άλλο τρόπο
θα ανακοινώνει η Τράπεζα στην ιστοσελίδα της. Όποιος κάτοχος της κάρτας δεν
επιθυµεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα θα πρέπει να το δηλώσει στο τηλέφωνο
18 28 38.
23.
Οι παρόντες όροι ισχύουν µέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους από
την Τράπεζα ή µέχρι την προσωρινή ή οριστική διακοπή του προγράµµατος,

