ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει προωθητική ενέργεια για
την απόκτηση επαναφορτιζόμενης προπληρωμένης κάρτας «Πειραιώς Prepaid Mastercard®» (εφεξής η «Κάρτα»), (εφεξής η
«Ενέργεια»), δυνάμει της οποίας οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν yellows και προκηρύσσει κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση») για 2
Smartphone iphone 8 plus (εφεξής «το Δώρο»), σύμφωνα με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις (από κοινού οι
υπό α και β ενέργειες καλούμενες «ο Διαγωνισμός»).
2. Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής ενεργοί πελάτες της Τράπεζας, οι οποίοι επελέγησαν από την Τράπεζα κατόπιν
ενημέρωσής τους μέσω μηνύματος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank web banking ή με αποστολή email στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή μέσω SMS στους τηλεφωνικούς αριθμούς που
έχουν δηλώσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και μέσο επιλέξει η Τράπεζα, για την απόκτηση της επαναφορτιζόμενης
προπληρωμένης κάρτας «Πειραιώς Prepaid Mastercard®», την οποία θα αποκτήσουν κατά το χρονικό διάστημα από 24-9-2018 έως
και 23-11-2018, μετά από αυτή την ενημέρωση. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται ρητά όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης
εντολής ή εξηρτημένης εργασίας με την Τράπεζα, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
3. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι πελάτες που θα εκδώσουν την Κάρτα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω στον όρο 2
(εφεξής οι «Κάτοχοι»), θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτόν, δηλαδή από
την 24-9-2018 έως και 23-11-2018 (εφεξής η «Διάρκεια Συμμετοχής»), να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις
συμμετοχής: α) να είναι ενήλικες, β) να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, δ) να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης yellow της Τράπεζας (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του εν λόγω
προγράμματος, που αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας ε) η Κάρτα που θα εκδώσουν να είναι σε ισχύ,
να μην έχει ακυρωθεί, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω για την ακύρωση λόγω κλοπής ή απώλειας – τόσο κατά τη
Διάρκεια Συμμετοχής όσο κατά τον χρόνο απόδοσης των yellows στ) η Κάρτα που θα εκδώσουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
ανωτέρω στον όρο 2 να είναι η πρώτη και μοναδική επαναφορτιζόμενη προπληρωμένη κάρτα εκδόσεως της Τράπεζας που έχουν
στην κατοχή τους.
4. Οι Κάτοχοι που θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό (εφεξής «οι Τυχεροί») εξασφαλίζουν:
α) την απόδοση πέντε χιλιάδων (5.000) yellows, ως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, τα οποία
θα αποδοθούν στο λογαριασμό yellow του κάθε Τυχερού μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα εντός σαράντα (40) ημερών
β) μία συμμετοχή στην Κλήρωση για το Δώρο.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των yellows αποτελεί οι Τυχεροί να διατηρούν την ιδιότητα μέλους του προγράμματος
επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, κατά την ως ημερομηνία απόδοσης των yellows. Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν
σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του προγράμματος επιβράβευσης yellow, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.
6. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την 13-12-2018 στις 16:00 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.
7. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δύο (2) Tυχεροί και αμέσως μετά θα κληρωθούν αντίστοιχα είκοσι (20)
αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) για την περίπτωση που οι Tυχεροί ή κάποιος εξ αυτών: α) δεν έχουν για οποιονδήποτε λόγο ενεργή
την Kάρτα τους, κατά την ημερομηνία της Κλήρωσης ή / και της απονομής του Δώρου, (β) δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν
το Δώρο, (γ) διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά την ημερομηνία της Κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής
στην Κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες όρους και (δ) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός πέντε (5)
συνεχόμενων εργάσιμων ημερών, ώστε να ειδοποιηθούν για την παραλαβή του Δώρου, οπότε τη θέση τους θα καταλαμβάνει ο
επόμενος επιλαχών κατά την σειρά κλήρωσής του. Ο αρχικός Τυχερός, όπως και ο επιλαχών που εμπίπτει στα ανωτέρω υπό α), β),
γ) & δ) αναφερόμενα χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να αναζητήσει το Δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί
έναντι της Τράπεζας στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν
μεταβιβάζεται.

8. Οι Τυχεροί της Κλήρωσης θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της από την Τράπεζα τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθμούς
που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank Web Banking μετά την Κλήρωση ή με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο της επιλογής της Τράπεζας.
9. Η αποδοχή των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την
απόδοση του Δώρου και των yellows.
10. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να αντικαταστήσει τα Δώρα και τα yellows με άλλα δώρα της
επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο του Διαγωνισμού οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση
της και για οιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα 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 στον Διαγωνισμό δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα
δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.
11. Ο κάτοχος αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το
σκοπό εξυπηρέτησης της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» το οποίο δηλώνει
ότι παρέλαβε, ενημερώθηκε για το περιεχόμενό του και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
12. Οι ανωτέρω όροι 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 Αθηνών.

