
ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Mastercard «UEFA Champions League 2019 - Players Escorts» 

 
1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» 

και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», (εφεξής η «Τράπεζα»), ως μέλος της 

Mastercard®  Europe Sprl, διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα «UEFA Champions 

League 2019 - Players Escorts»» (εφεξής το «πρόγραμμα»), στο οποίο μπορούν να 

συμμετάσχουν όλοι οι κύριοι κάτοχοι ανεξαρτήτως εθνικότητας – υπηκοότητας (εφεξής οι 

«Κάτοχοι») των πιστωτικών καρτών Olympiacos F.C. Mastercard® και Olympiacos F.C. 

Mastercard® Gold έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Κάρτα» ή οι «Κάρτες»). 

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή 

εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα Πειραιώς και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. 

2. Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι κάτοχοι των καρτών θα πρέπει κατά το χρονικό 

διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής τους, δηλαδή από την 15/10/2019 έως 

και την 15/11/2019, (εφεξής η «Διάρκεια Συμμετοχής»), να πληρούν σωρευτικά τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες είναι οι εξής: α) Να είναι ενήλικες με πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα. β) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. γ) Να πραγματοποιήσουν 

κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής τουλάχιστον μια αγορά, ανεξαρτήτως ποσού με οποιαδήποτε 

από τις ανωτέρω Κάρτες που έχουν στην κατοχή τους σε οποιαδήποτε επιχείρηση που 

δέχεται συναλλαγές καρτών Mastercard® δ) Να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη εξόφληση 

τουλάχιστον του ποσού της ελάχιστης καταβολής, όπως αυτό ορίζεται στον μηνιαίο 

λογαριασμό της Κάρτας τους. ε) Κατά την ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης, να μην 

εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οποιουδήποτε είδους προς την Τράπεζα και στ) Κατά 

την ημέρα διεξαγωγής των Κληρώσεων, η Κάρτα να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί 

υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω για την ακύρωση λόγω κλοπής ή απώλειας 

και να μην έχει καταγγελθεί η σχετική σύμβαση για την έκδοση της Κάρτας για οποιοδήποτε 

λόγο. 

3. Δεν περιλαμβάνονται στις αγορές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην Κλήρωση οι 

δόσεις από αγορές, οι οποίες θα χρεωθούν κατά τη Διάρκεια της Συμμετοχής, αλλά είχαν 

πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της Διάρκειας Συμμετοχής. Επίσης, 

δεν περιλαμβάνονται στις αγορές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην Κλήρωση, οι 

λοιπές συναλλαγές που μπορεί να γίνουν με τη χρήση της Κάρτας, όπως ενδεικτικά 

πληρωμές, αναλήψεις μετρητών, χρεώσεις συνδρομών, τόκων, χρεώσεις υπέρβασης 

ορίου και λοιπών εξόδων, μεταφορές υπολοίπου καρτών άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, 

καθώς επίσης και συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων. 

Οι αγορές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη Διάρκεια της Συμμετοχής με τις πρόσθετες 

Κάρτες θα συνυπολογίζονται στις αγορές του κύριου Κατόχου της Κάρτας. Αγορές που 

αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία Συναλλαγή 

εφόσον η αρχική συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια της Συμμετοχής. Σε 

περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι 

αγορές που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της κατά τη Διάρκεια της Συμμετοχής 



γίνονται αποδεκτές για τη συμμετοχή του Κατόχου στην Κλήρωση, αρκεί να έχει εκδοθεί 

νέα Κάρτα, στην οποία προσμετρούνται οι εν λόγω αγορές της νέας Κάρτας που θα εκδοθεί 

μέχρι τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις κλοπής ή 

απώλειας της Κάρτας, δεν συνυπολογίζονται αγορές που τυχόν πραγματοποιήθηκαν από 

την ημερομηνία που δηλώνει ο Κάτοχος την απώλεια ή την κλοπή και μέχρι την ημερομηνία 

αντικατάστασης της Κάρτας. 

4. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, η Τράπεζα θα προσφέρει κατόπιν κλήρωσης: 

σε είκοσι (20) τυχερούς, από ένα διπλό εισιτήριο για τον εντός έδρας αγώνα του 

Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στα πλαίσια του UEFA Champions League, στις 

11/12/2019, στον οποίον αγώνα ο κάθε τυχερός θα συνοδεύσει το παιδί  που ο ίδιος θα 

υποδείξει (1 συμμετοχή παιδιού για κάθε τυχερό). Τα συνολικά είκοσι (20) παιδιά που θα 

υποδειχθούν εφεξής “Player Escorts” θα συνοδεύσουν κατά την τελετή έναρξης του 

παραπάνω αγώνα τους παίκτες των ποδοσφαιρικών ομάδων κατά την είσοδό τους στον 

αγωνιστικό χώρο και ακολούθως θα παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα με τον 

τυχερό. Διευκρινίζεται ότι το διπλό εισιτήριο αφορά το εισιτήριο του νικητή και του παιδιού 

που θα μας υποδείξει. 

Τα ανωτέρω δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτα 

μεταβίβασης. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας του ως άνω αγώνα (11-12-2019) οι 

τυχεροί του όρου 4 δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή εξαργυρώσουν τα δώρα τους με 

οποιοδήποτε τρόπο.  

5. Ο καθένας από τους είκοσι (20) τυχερούς της κλήρωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει 

δηλώσει τα στοιχεία του παιδιού (αγόρι ή κορίτσι, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ και 

ημερομηνία γέννησης) που πρόκειται να συνοδεύσει, του οποίου δεν απαιτείται να είναι 

οπωσδήποτε ο κηδεμόνας,  κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και στην γενική 

πρόβα που θα διεξαχθεί μια ημέρα πριν από τον αγώνα στον αγωνιστικό χώρο, την ακριβή 

ώρα που θα τους υποδείξει η Τράπεζα και στην οποία είναι απαραίτητη η παρουσία του 

παιδιού. Η Τράπεζα θα χορηγήσει σε κάθε παιδί τη στολή που θα πρέπει να φοράει κατά 

τη διεξαγωγή του αγώνα, η οποία και θα παραμείνει στην κατοχή του παιδιού ως ενθύμιο. 

6. Το παιδί που θα υποδείξει ο κάθε τυχερός θα πρέπει να έχει ηλικία μεταξύ 7 και 9 ετών 

(έτος γέννησης: 2010-2012), να έχει ύψος 1.05 – 1.35 μέτρα, να διαθέτει φυσική και 

πνευματική ικανότητα για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ενέργεια και να επικοινωνεί στην 

ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

7. Ο τυχερός θα κληθεί είτε να συναινέσει ανεπιφύλακτα στη συμμετοχή του παιδιού που 

συνοδεύει, εφόσον ο ίδιος είναι ο γονέας/κηδεμόνας του, είτε να έχει εξασφαλίσει τη σχετική 

συναίνεση από τον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού. Η συναίνεση πρέπει να παρασχεθεί 

εγγράφως πριν τον αγώνα, σε έντυπο που θα του δοθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από την 

Τράπεζα. Σε περίπτωση που ο τυχερός δεν είναι ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού, θα 

πρέπει κατά την ημέρα της πρόβας να παρίστανται και οι γονείς/κηδεμόνες που θα 

παρέχουν την γραπτή συναίνεσή τους στην Τράπεζα.  

Εάν κάποιο από τα παιδιά δεν πληροί ένα από τα κριτήρια του όρου 6 ή/και στην 



περίπτωση μη εξασφάλισης της ως άνω συναίνεσης, τα εισιτήρια του αγώνα και το 

δικαίωμα της συνοδείας των ποδοσφαιριστών, θα προταθούν στους αναπληρωτές 

τυχερούς κατά τη σειρά κλήρωσής τους. 

8. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον αγωνιστικό χώρο την ημέρα της πρόβας και της 

διεξαγωγής του αγώνα, τυχόν έξοδα διαμονής, αν ο τυχερός δεν είναι κάτοικος Αθηνών 

κτλ., βαρύνουν αποκλειστικά τους τυχερούς. 

9. Η παράδοση των εισιτηρίων θα γίνει την ημέρα του αγώνα στο γήπεδο, την ώρα που θα 

ορισθεί από την Τράπεζα, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του τυχερού στους 

εκπροσώπους της Τράπεζας. 

10. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης του    

ποδοσφαιρικού αγώνα ή αλλαγής του τόπου διεξαγωγής του. 

11.  Οι Κάτοχοι αποδέχονται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που θα περιέλθουν νόμιμα στην 

Τράπεζα μέσω της ιδίας ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσει αυτή (πχ της εταιρίας 

Mastercard ή της UEFA),  στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της Κλήρωσης, θα 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για τον 

σκοπό της Κλήρωσης. Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας ισχύουν τα 

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 Κλήρωσης.  

12. Οι όροι του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

www.piraeusbank.gr. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους 

όρους του Προγράμματος, καθώς και να μεταβάλει τους όρους αυτών ή να ματαιώσει το 

Πρόγραμμα για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας μέχρι τη λήξη της Διάρκειας 

Συμμετοχής, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω της ιστοσελίδας της στο 

διαδίκτυο, χωρίς οι συμμετέχοντες να αποκτούν οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Τράπεζας 

για τον λόγο αυτόν. Οι Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, 

μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα μέχρι και τις 15/11/2019 στο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πελατών, στο τηλ: 18 28 38. Η συμμετοχή στις Κληρώσεις συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. 

13. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, ώρα 

15:00 μ.μ. στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς στη διεύθυνση Λ. Συγγρού, αριθ. 87, 

Αθήνα, με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το 

οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης. 

14. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι είκοσι (20) νικητές του προγράμματος ενώ θα 

κληρωθούν και διακόσιοι(200) αναπληρωματικoί, στους οποίους αναπληρωματικούς θα 

διατεθούν, ανάλογα με τη σειρά ανάδειξής τους, τα έπαθλα των τυχερών που τυχόν δεν θα 

γίνουν αποδεκτά ή σε περίπτωση που οι νικητές δεν πληρούν τους όρους του 

προγράμματος ή δεν προσέλθουν για την παραλαβή των επάθλων. 

http://www.piraeusbank.gr/
http://www.piraeusbank.gr/


15. Η Τράπεζα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της Κλήρωσης στους τυχερούς (αρχικούς ή 

αναπληρωματικούς) στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την 

έκδοση της Κάρτας ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα. Ο 

τρόπος παράδοσης του Δώρου και η ταυτοποίηση εκάστου τυχερού κατά την παράδοση 

του θα γίνει με τον τρόπο τον οποίο θα υποδείξει η Τράπεζα κατά την επικοινωνία της με 

τους τυχερούς. Οι τυχεροί των επάθλων του όρου 4, θα πρέπει επίσης κατά την ειδοποίησή 

τους ως άνω να δηλώσουν και το ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα συμμετάσχει στην 

εκδήλωση, το ΑΜΚΑ, το ύψος και την ημερομηνία γέννησης. 

16. Οι νικητές λαμβάνοντας μέρος στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αποδέχονται ρητά 

τον όρο ότι η εικόνα του και το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού που θα μας 

υποδείξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσιότητας. Το πάσης φύσεως 

φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό με την εικόνα ή τη φωνή νικητών που έχει αποκτηθεί 

από την Τράπεζα στα πλαίσια του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

υπεύθυνους της προωθητικής ενέργειας σε σχετικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, τον 

τύπο ή το internet, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή έτερου ανταλλάγματος. 

Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε σχετική με το προωθητικό πρόγραμμα, 

διαφημιστική επικοινωνία ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα ή / και η φωτογραφία τους σε 

καταχωρήσεις εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την Τράπεζα να αρνηθεί την 

χορήγηση των ως άνω αναφερόμενων στον όρο 3 δώρων. Τα στοιχεία των νικητών της 

κλήρωσης και των υποδεικνυόμενων από αυτούς παιδιών που θα συνοδεύσουν τους 

παίκτες δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες παρά μόνο στο 

πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας. 

17. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Τράπεζα για την 

προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του. 

18. 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 αποκλειστικά τα καθ΄ ύλην Δικαστήρια των Αθηνών. 


