ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΚ
F.C. MASTERCARD & AEK F.C. MASTERCARD GOLD
1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση»),
στην οποία, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι κύριοι κάτοχοι ανεξαρτήτως

εθνικότητας –

υπηκοότητας (εφεξής οι «Κάτοχοι») των πιστωτικών καρτών ΑΕΚ F.C. Mastercard® και AEK F.C.
Mastercard® Gold έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής οι «Κάρτες»). Από την Κλήρωση
εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας στην
Τράπεζα Πειραιώς και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
2. Για την συμμετοχή τους στην Κλήρωση οι Κάτοχοι θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα που θα
διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής τους, δηλαδή από την 15/07/2020 έως και την 15/09/2020,
(εφεξής η «Διάρκεια Συμμετοχής») να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι
οποίες είναι οι εξής: α) Να είναι ενήλικες, β) Να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) Να είναι
μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος δ) 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® ε) Να έχουν
προβεί σε εμπρόθεσμη εξόφληση τουλάχιστον του ποσού της ελάχιστης καταβολής, όπως αυτό
ορίζεται στον λογαριασμό τους, στ) Κατά την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης να μην εμφανίζουν
ληξιπρόθεσμη οφειλή για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών και ζ) Κατά την ημέρα
διεξαγωγής της Κλήρωσης, 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 ζητηθεί η
διακοπή της 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 την ημερομηνία έναρξής της. 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, συνδρομή, τόκοι,
χρεώσεις υπέρβασης ορίου, λοιπά έξοδα, μεταφορές υπολοίπου

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 ως αγορά, εφόσον η αρχική συναλλαγή της αγοράς 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. 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. Οι Κάτοχοι θα κερδίζουν μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση για κάθε αγορά που θα
πραγματοποιούν με την Κάρτα τους κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής. Ο κάθε Kάτοχος θα μπορεί να
συμμετέχει στην Κλήρωση με όσες συμμετοχές συγκεντρώσει κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής και
εφόσον οι αγορές εμφανίζονται στα συστήματα της Τράπεζας μέχρι και την 22/09/2020.

5. Οι Κάτοχοι αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα
στην Τράπεζα 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 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 Κλήρωσης.
6. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr. Η
Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της Κλήρωσης καθώς και
να μεταβάλει ή να ματαιώσει τους όρους, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω της
ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων συμμετοχής.
7. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 16:00 π.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.
8. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά τριάντα (30) τυχεροί και ενενήντα (90)
αναπληρωματικοί (επιλαχόντες). Οι τυχεροί της Κλήρωσης θα κερδίσουν από μία
δωροεπιταγή αξίας €50 (αφορά αγορές σε τιμές λιανικής) (εφεξής το/τα «Δώρο/α») από το
επίσημο κατάστημα της ΠΑΕ AEK, την οποία θα μπορούν να εξαργυρώσουν έως και τις 3112-2020. Τα σημεία που μπορεί να γίνει η εξαργύρωση της Δωροεπιταγής είναι:


Κεντρικά Γραφεία ΠΑΕ ΑΕΚ (Ολύμπου & Πάτμου Μαρούσι)



Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (210 6855850)

9. Kατά τις περιόδους εκπτώσεων και για τα εκπτωτικά προϊόντα θα ισχύουν οι αρχικές τιμές των
προϊόντων αυτών.
10. Οι τυχεροί νικητές (αρχικοί ή/και αναπληρωματικοί) θα κερδίζουν το Δώρο ανάλογα με τη σειρά
ανάδειξής τους
11. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
12. Η Τράπεζα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της Κλήρωσης στους τυχερούς και τους
αναπληρωματικούς τους 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 Δώρου, θα
γίνει με τον τρόπο τον οποίο θα υποδείξει η Τράπεζα σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΕΚ, κατά την
επικοινωνία της Τράπεζας με τους τυχερούς.
13. Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς που θα προκύψουν από την Κλήρωση είτε
αρνηθεί το Δώρο, είτε αποκλειστεί από την Κλήρωση λόγω μη αποδοχής των όρων συμμετοχής
του, είτε διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, είτε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
συμμετοχής του στην εν λόγω Κλήρωση, είτε σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης του από την
Τράπεζα εντός δυο (2) ημερών συμπεριλαμβανομένης της Κλήρωσης, τη θέση του θα
καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά της κλήρωσής του, και σε περίπτωση
που και στο πρόσωπο αυτού συντρέχουν οι ανωτέρω περιστάσεις, ο δεύτερος αναπληρωματικός
κ.ο.κ. Η Τράπεζα, επιφυλασσόμενη παντός άλλου δικαιώματός της, δικαιούται να αρνηθεί την

παράδοση του Δώρου σε τυχερό της Κλήρωσης που κατά την εύλογη αυτής κρίση έχει παραβεί
τους παρόντες όρους.
14. Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς νικητές (αρχικούς ή/και αναπληρωματικούς) δεν
προσέλθει για οιονδήποτε λόγο για την παραλαβή του Δώρου του, σύμφωνα με τον όρο 12, τότε η
Τράπεζα

απαλλάσσεται

από

κάθε

υποχρέωση

έναντι

των

τυχερών

(αρχικών

ή/και

αναπληρωματικών).
15. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της Κλήρωσης για
σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας ή
να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος 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 στην Κλήρωση δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για
αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα Πειραιώς. Οι Κάτοχοι, οι οποίοι
δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα μέχρι
και τις 15/09/2020 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελάτων, στο τηλ: 210 3288000.
16. Η Τράπεζα Πειραιώς ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δε φέρουν καμία απολύτως
ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα,
σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
17. 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.

