
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψωνίζω 
στη γειτονιά», διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») στην οποία 
μπορούν να συμμετέχουν οι κάτοχοι πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων 
καρτών Visa ή Mastercard® έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής οι «Κάρτες»), 
εφόσον σωρευτικά συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) είναι ενήλικες, β) έχουν 
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (εφεξής ο «Κάτοχος» 
/ οι «Κάτοχοι»). Από την Ενέργεια εξαιρούνται οι κάτοχοι χρεωστικών και πιστωτικών 
καρτών οι οποίες έχουν εκδοθεί για λογαριασμό νομικών προσώπων, καθώς και οι μη 
επαναφορτιζόμενες προπληρωμένες κάρτες, και η επαναφορτιζόμενη προπληρωμένη 
κάρτα Prepaid Visa KEA. Στο πλαίσιο της Ενέργειας θα πραγματοποιηθούν κληρώσεις, 
από τις οποίες θα εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή 
εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, ή/και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. 

2. Οι Κάτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις του όρου 1 και επιπλέον από 16/01/2021 έως 31/12/2021 (εφεξής η 
«Διάρκεια Συμμετοχής»), πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία (1) συναλλαγή αγοράς 
(εφεξής η «Συναλλαγή») με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Κάρτες, αποκλειστικά στις 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ψωνίζω στη γειτονιά», και είναι 
αναρτημένες για το σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα www.psonizostigeitonia.gr (εφεξής οι 
«Επιχειρήσεις»). Διευκρινίζεται ότι η Συναλλαγή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με 
φυσική παρουσία Κάρτας μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών (EFT/POS) ή και των 
εκτυπωτικών (IMPRINTER) της Τράπεζας. Η Διάρκεια Συμμετοχής χωρίζεται σε 
εβδομάδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3. Στο πλαίσιο αυτό και με τη διαδικασία 
της ανάδειξης κληρώσεων, θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες κληρώσεις (εφεξής από 
κοινού η «Κλήρωση»/οι «Κληρώσεις»)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10.  

3. Οι εβδομάδες της Διάρκειας Συμμετοχής ορίζονται ως εξής: Αρχής γενομένης της 16ης 
Ιανουαρίου 2021(ημέρα Σάββατο) η κάθε εβδομάδα θα ξεκινάει ημέρα Σάββατο και 
λήγει ημέρα Παρασκευή, για ολόκληρο το έτος 2021, και εφόσον δεν υπάρχει 
απαγόρευση πλήρους λειτουργίας της αγοράς. Πλήρης λειτουργία της αγοράς θεωρείται 
η λειτουργία όλων των κλάδων και η δυνατότητα πληρωμής από τους καταναλωτές  με 
φυσική παρουσία Κάρτας στις Επιχειρήσεις. Στην περίπτωση έναρξης ή άρσης 
απαγόρευσης της πλήρους λειτουργίας της αγοράς οποιαδήποτε ημέρα εντός της 
εβδομάδας στο πλαίσιο των εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η 
κλήρωση της εβδομάδας δεν θα ακυρώνεται αλλά θα λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τις ημέρες πλήρους λειτουργίας.  Διευκρινίζεται ότι για τα 
χρονικά διαστήματα κατά τα οποία, στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων μέτρων, 
επηρεάζεται ουσιωδώς ο συνήθης τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η διενέργεια  των 
κληρώσεων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. 

4. Καθ’ όλη τη Διάρκεια Συμμετοχής και μέχρι την ημέρα πίστωσης του ποσού που ορίζεται 
ως Δώρο, η Κάρτα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει ζητηθεί 
η διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς αντικατάστασή της με νέα. Ειδικότερα για τις 
πιστωτικές κάρτες, θα πρέπει επιπλέον, ο λογαριασμός της Κάρτας να μην παρουσιάζει 
καθυστέρηση πληρωμών πάνω από τριάντα (30) ημέρες. . 

5. Δεν θεωρούνται Συναλλαγές και δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια, συναλλαγές που 
ακυρώθηκαν ή αντιλογίστηκαν, συναλλαγές σε μηχανήματα easypay για πληρωμές 
λογαριασμών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, αμφισβητήσεις, επιστροφές, καθώς και οι 
συναλλαγές αγορών σε λοιπές επιχειρήσεις πέραν αυτών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα «Ψωνίζω στη γειτονιά». 

6. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι 
Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με την προηγούμενη Κάρτα κατά τα οριζόμενα 
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στον όρο 2, γίνονται αποδεκτές για τη συμμετοχή του Κατόχου στην Ενέργεια, εφόσον 
εκδοθεί ή έχει ζητηθεί η έκδοση νέας Κάρτας. Δεν συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές, οι 
Συναλλαγές  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. Οι Συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη Διάρκεια της Συμμετοχής με τις 
πρόσθετες πιστωτικές κάρτες θα συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές και θα 
προσμετρώνται στις συμμετοχές του Κατόχου της κύριας πιστωτικής κάρτας. 

8. Αγορές που αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων θα υπολογίζονται στο σύνολο ως 
μία Συναλλαγή εφόσον η αρχική συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια της 
Συμμετοχής. 

9. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του όρου 2 και εφόσον οι Συναλλαγές έχουν 
πραγματοποιηθεί εντός της κάθε εβδομάδας και έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα 
λογιστικά βιβλία της Τράπεζας σε έως και 4 ημέρες μετά το κλείσιμο της κάθε εβδομάδας, 
όπως ορίζονται στον όρο 3 , ο Κάτοχος θα κερδίζει μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση που 
τον αφορά για κάθε Συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για κάθε Κάτοχο εντός της κάθε 
εβδομάδας αλλά και για όλη την Διάρκεια Συμμετοχής, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς 
τον αριθμό συμμετοχών. Καμία συμμετοχή εκτός των χρονικών ορίων της Διάρκειας 
Συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή.  

10. Στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής: Από 
τον Φεβρουάριο του 2021 έως και τον Ιανουάριο του 2022, στις 12 κάθε μήνα ή την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη εάν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή αργία, με 
ώρα έναρξης 12:00 θα πραγματοποιούνται διαδοχικά οι κληρώσεις, μία (1) Κλήρωση για 
κάθε εβδομάδα, που αφορούν στις συναλλαγές των εβδομάδων που έχουν ολοκληρωθεί 
τον προηγούμενο μήνα. 

11. Κάθε μία από τις εβδομαδιαίες Κληρώσεις θα αναδεικνύει εκατό (100) τυχερές 
συναλλαγές και εκατό (100) αναπληρωματικές. Οι Κληρώσεις θα πραγματοποιούνται 
ηλεκτρονικά στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς στη διεύθυνση Πανεπιστημίου, αριθ. 
25-29, Αθήνα, με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου 
λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία 
ανθρώπινης παρέμβασης. 

12. Για κάθε τυχερή συναλλαγή που θα κληρωθεί θα επιστραφεί το ποσό της (εφεξής το 
«Δώρο») στην Κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε. Μέγιστο ποσό επιστροφής ανά 
τυχερή συναλλαγή ορίζονται τα τριάντα ευρώ (30€). Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς 
το πλήθος των τυχερών συναλλαγών που δύναται να αντιστοιχούν σε κάθε Κάτοχο. 

13. Όλα τα Δώρα θα αποδοθούν με τη μορφή πίστωσης, το αργότερο έως ενενήντα (90) 
ημέρες μετά τη λήξη της Ενέργειας. Οι πιστώσεις θα γίνουν στην Κάρτα αν πρόκειται για 
πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα. Αν πρόκειται για χρεωστική κάρτα, οι πιστώσεις θα 
γίνουν στο λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η Κάρτα και σε περίπτωση 
περισσότερων του ενός, στον κύριο λογαριασμό. Τυχόν φόροι επί των Δώρων θα 
επιβαρύνουν την Τράπεζα. 

14. Τα Δώρα που θα πιστωθούν είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Οι Κάτοχοι θα 
ενημερωθούν για τις πιστώσεις μέσω των κινήσεων της Κάρτας ή του λογαριασμού τους 
ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην 
Τράπεζα (τηλέφωνο, email κλπ). Στην περίπτωση που κάποιος από τους Κατόχους είτε 
αρνηθεί το Δώρο ή αποκλειστεί λόγω μη αποδοχής των όρων συμμετοχής του ή εάν δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η Τράπεζα δεν θα προβεί στην πίστωση και 
τυχερή συναλλαγή θα θεωρείται η επόμενη επιλαχούσα κατά τη σειρά ανάδειξης στην 
Κλήρωση. Στην περίπτωση αυτή ο Κάτοχος που είχε πραγματοποιήσει την αρχική τυχερή 



συναλλαγή χάνει αυτοδικαίως και αυτομάτως το δικαίωμα να αναζητήσει το Δώρο και εν 
γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Τράπεζας. 

15. Οι Κάτοχοι αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα 
περιέλθουν νόμιμα στη Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης των 
Κληρώσεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», για το περιεχόμενο του οποίου έχουν ενημερωθεί 
και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. 

16. Οι Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το 
δηλώσουν στην Τράπεζα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, στο τηλ.: 210 3288000, 
μέχρι και το τέλος του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας που θα  πραγματοποιηθούν 
οι κληρώσεις, σύμφωνα με τον όρο 10. 

17. Οι όροι της Ενέργειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Η Τράπεζα 
διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο, ή 
για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας, ή και να 
μεταβάλλει 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 τον λόγο αυτό κανένα 
δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα. 

18. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό, 
ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
«Ψωνίζω στη γειτονιά» σύμφωνα με τους παρόντες όρους.  

19. Εάν οποιοσδήποτε όρος εκ των παρόντων κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος δεν θα 
επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων. 

20. 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. 


