
 
 

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WINBANK PAY ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

1. H Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει προωθητική 

ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»), στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι ιδιώτες χρήστες της υπηρεσίας winbank pay 

(εφεξής «η Yπηρεσία winbank pay» ή «η Yπηρεσία»), κάτοχοι οποιασδήποτε πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης 

κάρτας  εκδόσεως της Τράπεζας (εφεξής η «Κάρτα» / οι «Κάρτες») που είναι επιλέξιμη προς εγγραφή στην Υπηρεσία και 

οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του όρου 2 (εφεξής ο «Χρήστης» / οι «Χρήστες»). Στο πλαίσιο της Ενέργειας θα 

πραγματοποιηθεί κλήρωση, από την οποία θα εξαιρούνται οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων 

καρτών οι οποίες έχουν εκδοθεί για λογαριασμό νομικών προσώπου και όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης 

εντολής ή εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, ή/και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. 

2. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια οι Χρήστες θα πρέπει, κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα 

συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή από την 17/05/2021 έως και την 30-06-2021 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»), να 

πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να είναι ενήλικες, β) να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική 

ικανότητα,  γ) να είναι ενεργοί χρήστες της Υπηρεσίας winbank pay (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 

Yπηρεσίας), δ) να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μίας Κάρτας η οποία να είναι εγγεγραμμένη στην Υπηρεσία, τόσο κατά τη 

Διάρκεια Ενέργειας όσο κατά τον χρόνο απόδοσης του δώρου, ε) η Κάρτα τους 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 Ενέργειας 

όσο κατά τον χρόνο απόδοσης του δώρου, στ) να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία (1) συναλλαγή αγοράς μέσω της 

Υπηρεσίας winbank pay με φυσική παρουσία, με τη χρήση οποιασδήποτε από τις εγγεγραμμένες στην Υπηρεσία κάρτες 

Visa ή/και Mastercard που έχουν στην κατοχή τους, για την εξόφληση του αντιτίμου νόμιμων συναλλαγών σε επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δέχονται ανέπαφες πληρωμές με κάρτες μέσω τερματικής 

συσκευής ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) συμβατής με την εν λόγω τεχνολογία και με χρήση του κινητού τους 

τηλεφώνου (εφεξής η «Συναλλαγή» / οι «Συναλλαγές»), ζ) ο λογαριασμός της εγγεγραμμένης πιστωτικής κάρτας να μην 

παρουσιάζει καθυστέρηση πληρωμών πάνω από τριάντα (30) ημέρες κατά την ημερομηνία λήξης της Διάρκειας  Ενέργειας 

και η) οι Χρήστες της Υπηρεσίας winbank pay προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ενέργεια θα πρέπει, κατά την 

ημερομηνία απόδοσης του δώρου, να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οποιουδήποτε είδους προς την Τράπεζα.   

3. Δεν θεωρούνται Συναλλαγές και δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια, συναλλαγές που ακυρώθηκαν, αντιλογίστηκαν ή 

αμφισβητήθηκαν από τον Χρήστη ως την ημερομηνία απόδοσης του δώρου όπως ορίζεται σύμφωνα με τον όρο  9. Επίσης 

συναλλαγές που δεν διενεργούνται με χρήση της Υπηρεσίας winbank pay, χρεώσεις επιβαρύνσεων για τη χρήση της 

Κάρτας, συναλλαγές σε μηχανήματα easypay για πληρωμές λογαριασμών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, επιστροφές, 
πληρωμές σε  οιουσδήποτε φορείς/Οργανισμούς, οι πληρωμές του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας, οι αναλήψεις 

μετρητών, οι μεταφορές υπολοίπου, οι χρεώσεις της ετήσιας συνδρομής της πιστωτικής κάρτας, οι τόκοι, οι χρεώσεις 

υπέρβασης ορίου, λοιπά έξοδα και κάθε είδους πιστώσεις, καθώς επίσης και συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε 

επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων δε λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην Ενέργεια. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας 

ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι Συναλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί με την προηγούμενη Κάρτα 

κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής γίνονται αποδεκτές για τη συμμετοχή του Χρήστη  στην Ενέργεια, εφόσον εκδοθεί ή έχει 

ζητηθεί η έκδοση νέας Κάρτας. Κατ’ εξαίρεση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές, οι 

συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί ή που έχουν αμφισβητηθεί από τον Χρήστη με δήλωσή του λόγω απώλειας ή κλοπής της 

Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Χρήστη με την Τράπεζα, κατά την οποία 

δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα.  
4. Στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση»). Οι  Χρήστες θα κερδίζουν μία 

(1) συμμετοχή στην Κλήρωση για κάθε Συναλλαγή που θα πραγματοποιήσουν μέσω της Υπηρεσίας με χρεωστική ή 

προπληρωμένη κάρτα και δέκα (10) συμμετοχές στην κλήρωση για κάθε Συναλλαγή που θα πραγματοποιήσουν με 

πιστωτική κάρτα. Για κάθε Χρήστη και για όλη την Διάρκεια Ενέργειας, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό 

συμμετοχών. Καμία συμμετοχή εκτός των χρονικών ορίων της Διάρκειας Ενέργειας δεν θα γίνει δεκτή. 

5. Ο κάθε Χρήστης  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 07/07/2021. 



 
 

6. Οι Χρήστες αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο 

πλαίσιο της παρούσας ενέργειας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για 

το 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 όρων της παρούσας ενέργειας. Οι Χρήστες, οι οποίοι δεν 

επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την λήξη της Διάρκειας Ενέργειας προφορικά μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. 210 3288000. 

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

δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της Ενέργειας καθώς και να μεταβάλει ή να ματαιώσει τους όρους, 

προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει 

την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.  

8. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την 21/07/2021, ώρα 14:00 στα γραφεία της Τράπεζας 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.  

9. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δύο (2) τυχεροί και δεκαπέντε (15) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) και τα 

δώρα (εφεξής το/τα «Δώρο/α») τα οποία δικαιούται κάθε τυχερός είναι από ένα (1) Smartphone Samsung Galaxy S20 

Ultra. Το Δώρο θα αποδοθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις του όρου 2 ανωτέρω. Κάθε Χρήστης 

που συμμετέχει στην κλήρωση δικαιούται να λάβει μόνον ένα Δώρο. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με 

χρήματα και δεν μεταβιβάζονται. 

10. Η Τράπεζα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της Κλήρωσης στους τυχερούς και τους αναπληρωματικούς τους στον αριθμό 

τηλεφώνου 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 κατά την επικοινωνία της με τους 

τυχερούς. 

11. 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 πέντε (5) ημερών συμπεριλαμβανομένης της ημέρας 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. 

12. 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 10, τότε η Τράπεζα απαλλάσσεται από κάθε 

υποχρέωση έναντι των τυχερών (αρχικών ή/και αναπληρωματικών). 

13. 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 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 Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη 

αξίωση από την Τράπεζα Πειραιώς.  

14. Η Τράπεζα 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. 

15. 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 

 

http://www.piraeusbank.gr/

