
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ” 
Προοίμιο 

 
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διαθέτει 
το πρόγραμμα «Πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας σε Δόσεις» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο 
παρέχει το δικαίωμα στους κατόχους των προσωπικών και  εταιρικών πιστωτικών καρτών, Visa & 
Mastercard καθώς και της επαγγελματικής πιστωτικής κάρτας Business Credit, έκδοσης της 
Τράπεζας  Πειραιώς (εφεξής η/οι «Κάρτα/ες»), να εξοφλήσουν έως και σε δώδεκα (12) άτοκες 
μηνιαίες δόσεις, τις οφειλές των τελών κυκλοφορίας προς το Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «Οφειλές»).  
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής  
 
Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι Κάτοχοι των ανωτέρω πιστωτικών καρτών 
(κύριοι κάτοχοι και πρόσθετα μέλη) των οποίων οι οφειλές έναντι του Δημοσίου δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες και οι οποίοι είναι συνεπείς με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς την Τράπεζα 
και δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση στην αποπληρωμή του μηνιαίου λογαριασμού τους (πληρωμή 
τουλάχιστον της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής). Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται οι κάτοχοι των 
εταιρικών καρτών “Business to Business” και η Κάρτα του Αγρότη Μastercard.  
 
Εφόσον το εκάστοτε μηνιαίο χρεωστικό υπόλοιπο από τη χρήση της πιστωτικής Κάρτας, στο οποίο 
περιλαμβάνεται και η άτοκη δόση, όπως εμφανίζεται στο μηνιαίο λογαριασμό, δεν εξοφλείται 
ολόκληρο κατά την οριζόμενη στο λογαριασμό ημερομηνία πληρωμής, θα επιβαρύνεται στο σύνολό 
του με τόκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους χρήσης της κάθε πιστωτικής κάρτας που 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 
 
 Ενημέρωση 
 

1. Ο Κάτοχος θα ενημερώνεται για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του σε δόσεις μέσω 
του μηνιαίου λογαριασμού της πιστωτικής του κάρτας. 

2. Η ενημέρωση του Κατόχου σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Τράπεζας, θα 
γίνεται μέσω των μηνιαίων λογαριασμών και της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας, ενώ οι 
όροι του παρόντος Προγράμματος καθώς και τυχόν τροποποίηση ή αντικατάστασή τους θα 
αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr.  

3. Οι παρόντες όροι ισχύουν μέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους από την Τράπεζα ή 
μέχρι την προσωρινή ή οριστική διακοπή του Προγράμματος.  

 



 


