
Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Χρήσης των Κατόχων της 
Πιστωτικής Κάρτας Mastercard® των «Ενόπλων Δυνάμεων» 

 
1. Με την έκδοση της Κάρτας (κύριας ή πρόσθετης), ο Κάτοχος θα συμμετέχει αυτόματα στο 

Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών (στο εξής «το Πρόγραμμα Επιβράβευσης»), όπως 
περιγράφεται παρακάτω, το οποίο έχει σχεδιαστεί από την Τράπεζα στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της με το ΥΠΕΘΑ. Ειδικότερα ο Κάτοχος, για κάθε συναλλαγή του με χρήση της Κάρτας, θα 
λαμβάνει επιστροφή 2% επί του ποσού των μηνιαίων αγορών που πραγματοποιούνται με την 
Κάρτα σε Σουπερμάρκετ, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων καθώς και σε Πληρωμές Σχολικών 
Διδάκτρων. Ως συναλλαγές με χρήση της Κάρτας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Επιβράβευσης νοούνται οι αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών με χρήση της Κάρτας σε 
συμβεβλημένες επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που φέρουν το σήμα 
Mastercard® και ανήκουν στις πραναφερόμενες επιλεγμένες κατηγορίες εμπόρων. Στο 
πρόγραμμα δεν συμμετέχουν συναλλαγές που αφορούν σε αγορές σε άλλες κατηγορίες 
εμπόρων, αναλήψεις μετρητών, συνδρομή, τόκους, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα, 
πληρωμές, μεταφορές υπολοίπου. 

2. Το ποσό της επιστροφής που αντιστοιχεί στο 2% των αγορών στις προαναφερόμενες επιλεγμένες 
κατηγορίες εμπόρων, υπολογιζόμενο επί του συνολικού ποσού των αγορών που 
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της Κάρτας (κύριας και πρόσθετης) στις προαναφερόμενες 
επιλεγμένες κατηγορίες εμπόρων και εμφανίζονται στον εκάστοτε μηνιαίο λογαριασμό, θα 
πιστώνεται στον λογαριασμό του Κυρίου Κατόχου κατά την ημερομηνία έκδοσής του, και θα 
αφαιρείται από το συνολικό οφειλόμενο από τη χρήση της Κάρτας ποσό. Σε περίπτωση αγορών 
που πραγματοποιήθηκαν με δόσεις, για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής λαμβάνεται 
υπόψη το ποσό της κάθε μίας δόσης, όπως θα χρεώνεται στον κάθε μηνιαίο λογαριασμό. Ως 
ανώτατο μηναίο όριο στην παρεχόμενη επιστροφή ανά μηνιαίο λογαριασμό, ορίζεται το ποσό 
των €100. 

3. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει υπολογιστεί υπέρ του Κατόχου επιστροφή κατά τρόπο 
διάφορο από την περιγραφόμενη στο παρόν διαδικασία, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να την 
αντιλογίσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Τέλος, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο στον λογαριασμό της Κάρτας αντίστροφη λογιστική εγγραφή (π.χ. 
αντιλογισμός) από τη χρέωση της αξίας αγοράς θα αντιλογίζεται αυτόματα και το αναλογούν 
ποσό της επιστροφής, 

4. Ειδικά προγράμματα της Τράπεζας σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ για τους συμμετέχοντες στο 
Πρόγραμμα Επιβράβευσης που θα αφορούν συγκεκριμένες περιόδους και προσφορές, θα 
ανακοινώνονται από την Τράπεζα κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στον όρο 5. 

5. Η ενημέρωση του Κατόχου για την τροποποίηση ή την αντικατάσταση των όρων του 
Προγράμματος Επιβράβευσης θα γίνεται είτε με το μηνιαίο αντίγραφο του λογαριασμού, είτε 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας www.piraeusbank.gr καθώς και με οιονδήποτε 
άλλο νόμιμο και προσήκοντα κατά την κρίση της Τράπεζας τρόπο. 

6. Ο Κάτοχος παρέχει δια της παρούσης τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων και για σκοπούς διαφήμισης και προβολής της Κάρτας και του παρόντος 
Προγράμματος Επιβράβευσης, ενδεικτικά για, την τυχόν δημοσιοποίηση του ονόματός του, εκτός 
εάν ο ίδιος ασκήσει για τον σκοπό αυτόν το νόμιμο δικαίωμα αντίρρησης με αίτησή του προς την 
Τράπεζα Πειραιώς, Διεύθυνση Αμερικής 4, Αθήνα. 

7. Οι παρόντες όροι αποτελούν προσφορά της Τράπεζας προς τους Κατόχους εκ της χρήσης της 

Κάρτας και ισχύουν ως ανωτέρω, μέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους ή μέχρι την 

προσωρινή ή οριστική διακοπή του Προγράμματος Επιβράβευσης. Ο Κάτοχος θα ενημερώνεται 

για τη διακοπή του Προγράμματος Επιβράβευσης μέσω του μηνιαίου Λογαριασμού. Οι 

συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί έως και την ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης ή 

διακοπής του Προγράμματος Επιβράβευσης, θα δημιουργούν επιστροφή σύμφωνα με τους 

όρους του. 


