
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ PANATHINAIKOS F.C. VISA & PANATHINAIKOS F.C. VISA GOLD 

 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η 

«Ενέργεια»),  στην οποία, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι κύριοι κάτοχοι ανεξαρτήτως  

εθνικότητας – υπηκοότητας (εφεξής οι «Κάτοχοι») των πιστωτικών καρτών Panathinaikos F.C. 

Visa και Panathinaikos F.C. Visa Gold έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής οι «Κάρτες»).  

2. Η Ενέργεια θα διαρκέσει από 01/06/2021 έως 30/09/2021 («Διάρκεια Ενέργειας») και θα 

προσφέρει επιπλέον τριφύλλια επιβράβευσης στους Κατόχους, σε σχέση με τα προβλεπόμενα 

στους ‘Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης των Κατόχων των Καρτών και το 

ενημερωτικό φυλλάδιο ή/και στον κατάλογο δώρων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

σύμβασης δυνάμει της οποίας η Τράπεζα χορηγεί την Κάρτα στον Κάτοχο. Συγκεκριμένα, οι 

κάτοχοι των παραπάνω πιστωτικών καρτών για τις αγορές/πληρωμές τους κατά το χρονικό 

διάστημα από 1/06/2021 μέχρι και 30/09/2021, θα κερδίζουν τριφύλλια Χ5.  

Τα πενταπλάσια τριφύλλια θα υπολογισθούν ως εξής: 

 5 τριφύλλια για κάθε 10 ευρώ αγορών που πραγματοποιούν (ισχύει και για πληρωμές 

οφειλών προς το Δημόσιο) 

 5 τριφύλλια για κάθε 5 ευρώ αγορών στην μπουτίκ της ομάδα 

 

Τα επιπλέον τριφύλλια θα εμφανιστούν στον λογαριασμό της Κάρτας του Οκτωβρίου ή 

Νοεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι τα τριφύλλια καλωσορίσματος, οι λοιπές παροχές και τα 

δώρα θα παραμείνουν ως ισχύουν στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος ή/και στον 

κατάλογο δώρων. Τα τριφύλλια μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους ‘Όρους 

Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης των Κατόχων των Καρτών, όπως εκάστοτε αυτοί 

ισχύουν. 

3. Για να μπορούν οι Κάτοχοι των ανωτέρω καρτών να συμμετέχουν στην Ενέργεια θα πρέπει καθ’ 

όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας, να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού της 

ελάχιστης μηνιαίας καταβολής, όπως αυτό ορίζεται στο λογαριασμό τους και να μην εμφανίζουν 

ληξιπρόθεσμη οφειλή για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών. Τέλος η Κάρτα θα 

πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί λόγω κλοπής ή απώλειας και να μην έχει ζητηθεί η 

διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο.  

4. Ως αγορές λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τύποι συναλλαγών εκτός από επιστροφές, αναλήψεις από 

ΑΤΜ και από ταμεία καταστημάτων, πληρωμές κάρτας, μεταφορές υπολοίπου, χρεώσεις 

συνδρομής, τόκοι και χρεώσεις υπέρβασης ορίου και συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε 

επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων. Επιπρόσθετα δεν λαμβάνονται υπόψιν ως συναλλαγές οι αγορές 

που έχουν αντιλογισθεί, ακυρωθεί ή 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. Οι αγορές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας με τις 

πρόσθετες Κάρτες θα συνυπολογίζονται στις αγορές του κύριου Κατόχου της Κάρτας. 

5. Η επιβράβευση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτη μεταβιβάσεως. 

6. Οι Κάτοχοι αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα 

στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της Ενέργειας, θα αποτελέσουν 

αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της 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 παρόντων  Όρων  

7. Οι όροι της Ενέργειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr. Η 

Τράπεζα σε συμφωνία με την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ , διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να 

ακυρώσει τη διενέργεια της Ενέργειας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος 

οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι 

συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό, κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, 

ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. 

8. 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. 

9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ‘Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης των Κατόχων, ως 

εκάστοτε ισχύουν.  

 

http://www.piraeusbank.gr/

