
   

Όροι Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια των Πιστωτικών Καρτών 
Miles & More World Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς 

«Μίλια x3» 
Η Τράπεζα Πειραιώς διοργανώνει προωθητική ενέργεια κατά την οποία προσφέρει, υπό τους κατωτέρω όρους 
συμμετοχής, α) στους νέους κύριους κατόχους πιστωτικών καρτών Miles & More World Mastercard® και Miles & 
More World Mastercard® Gold αυξημένους πόντους (μίλια) καλωσορίσματος και β) σε όλους τους κατόχους Miles & 
More World Mastercard® & Miles & More World Mastercard® Gold τη δυνατότητα συμμετοχής σε κλήρωση για να 
κερδίσουν τον τριπλασιασμό των μιλίων που έχουν αποκτήσει από τις αγορές τους κατά τη διάρκεια της προωθητικής 
ενέργειας. 
Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από 21/5/2018 έως 31/7/2018.  
Τριπλάσια μίλια καλωσορίσματος: 
1. Για κάθε νέα κύρια πιστωτική κάρτα Miles & More World Mastercard και Miles & More World Mastercard Gold, 

που θα εκδοθεί στο διάστημα της προωθητικής ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε υφιστάμενη κύρια κάρτα 
αυτών των τύπων μέσω της οποίας δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη της ενέργειας καμία αγορά, ο 
κύριος κάτοχος θα λάβει τριπλάσια μίλια καλωσορίσματος (“welcome miles”) με την πρώτη του αγορά 
ανεξαρτήτως ποσού με χρήση της ως άνω πιστωτικής του κάρτας, εφόσον η αγορά αυτή διενεργηθεί εντός του 
διαστήματος της ενέργειας και εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως και 
14/8/2018. Ειδικότερα, ο κύριος κάτοχος Miles & More World Mastercard Gold θα λάβει από την Τράπεζα 15.000 
μίλια καλωσορίσματος αντί των προβλεπόμενων στους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστότητας Πελατών 
της, 5.000 μιλίων και ο κύριος κάτοχος Miles & More World Mastercard θα λάβει από την Τράπεζα 9.000 μίλια 
καλωσορίσματος αντί των προβλεπόμενων στους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστότητας Πελατών της 
3.000 μιλίων.  

2. Τα μίλια καλωσορίσματος χορηγούνται στον κύριο κάτοχο της κάρτας μία φορά και η τυχόν αντικατάσταση, 
ανανέωση ή επανέκδοση της κάρτας σε μεταγενέστερο χρόνο δεν γεννά το δικαίωμα στον Κάτοχο να λάβει εκ 
νέου τα μίλια καλωσορίσματος. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση κατά την οποία ο κύριος κάτοχος κάρτας Miles & 
More World MasterCard αποκτήσει κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας κάρτα Miles & More World 
Mastercard Gold, τότε ο κύριος κάτοχος, δικαιούται να λάβει τη διαφορά μεταξύ των μιλίων καλωσορίσματος 
που είχε λάβει κατά την έκδοση της κάρτας Miles & More World Mastercard (3.000 μίλια) και αυτών που 
δικαιούται να λάβει (15.000 μίλια) με βάση τους όρους της παρούσας προωθητικής ενέργειας για την έκδοση 
νέας κάρτας Miles & More World MasterCard Gold (ήτοι 15.000 – 3.000 = 12.000 μίλια καλωσορίσματος).  

3. Στην προωθητική ενέργεια συμμετέχουν αγορές με εξόφληση του ποσού αγοράς ολόκληρου ή με άτοκες δόσεις, 
εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί στο διάστημα της προωθητικής ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω και 
εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας, το αργότερο έως και 14/8/2018. 

4. Σε περίπτωση που ο κύριος κάτοχος δικαιούται τα αυξημένα μίλια καλωσορίσματος και η κάρτα του κλαπεί, 
απωλεσθεί ή καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία, τα μίλια αυτά θα προσμετρηθούν στη νέα πιστωτική κάρτα 
που θα εκδοθεί. Κατ’ εξαίρεση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν θα συνυπολογισθούν στη νέα πιστωτική κάρτα 
που θα εκδοθεί τα μίλια που αφορούν σε συναλλαγές που έχουν 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. 

5. Από την προωθητική ενέργεια εξαιρούνται οι πρόσθετοι κάτοχοι, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι 
όροι του Προγράμματος Πιστότητας Πελατών των ως άνω πιστωτικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς.  

 Κλήρωση για τριπλάσια μίλια αγορών: 
6. Όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω πιστωτικών καρτών θα κερδίζουν μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση για κάθε αγορά 

ανεξαρτήτως ποσού, που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα της ενέργειας και θα εκκαθαριστεί και 
καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως και 14/8/2018. 

7. Ο κάθε κάτοχος θα συμμετέχει στην κλήρωση με όσες συμμετοχές συγκεντρώσει κατά το χρονικό διάστημα της 
ενέργειας όπως αυτό ορίζεται παραπάνω. 

8. Αγορές που αφορούν σε άτοκες δόσεις θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία συμμετοχή, εφόσον η αγορά 
πραγματοποιηθεί, στο διάστημα της ενέργειας όπως αυτό ορίζεται παραπάνω και εκκαθαριστεί και καταγραφεί 
στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας το αργότερο έως και 14/8/2018. 

9. Στις περιπτώσεις πρόσθετων καρτών, στην κλήρωση θα συμμετέχει μόνο ο κύριος κάτοχος της κάρτας. Οι αγορές 
που γίνονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα με τις πρόσθετες κάρτες θα συνυπολογίζονται στις αγορές 
του κυρίου κατόχου της κάρτας. 



   

10. Από την ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν 1.000 νικητές και 1.000 αναπληρωματικοί. 
11. Οι νικητές θα κερδίσουν τον τριπλασιασμό των μιλίων που έχουν αποκτήσει από τις αγορές τους κατά τη διάρκεια 

της ενέργειας. Το μέγιστο ποσό αγορών για το οποίο θα υπολογιστεί ο τριπλασιασμός είναι €4.000. Τα επιπλέον 
μίλια που θα κερδίσουν οι τυχεροί θα πιστωθούν στο λογαριασμό μιλίων τους της Miles & More μετά το τέλος 
της ενέργειας και την ολοκλήρωση της κλήρωσης. 

12. Για να μπορούν οι κάτοχοι να συμμετέχουν στην κλήρωση θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας, να 
τακτοποιούν κανονικά το λογαριασμό τους (πληρωμή τουλάχιστον της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής) και να μην 
παρουσιάζουν καθυστέρηση πληρωμών πάνω από 30 ημέρες. Επίσης, η κάρτα θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην 
έχει ακυρωθεί και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της. 

13. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της κάρτας, οι αγορές της συγκεκριμένης 
περιόδου προσμετρούνται στις αγορές της νέας πιστωτικής κάρτας που θα εκδοθεί. Κατ’ εξαίρεση, στις ανωτέρω 
περιπτώσεις, δεν συνυπολογίζονται στις αγορές, οι συναλλαγές που έχουν 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. 

14. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 4/9/2018, ώρα 16.00 στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς 
(σήμερα στη Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα), με την παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., καθώς και 
Συμβολαιογράφου μέλους της εταιρίας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 
21. στους οποίους έχουν κατατεθεί οι όροι της παρούσας ενέργειας. 

15. Οι νικητές θα ειδοποιούνται είτε τηλεφωνικά από την Τράπεζα μετά από την κλήρωση στον αριθμό τηλεφώνου 
που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα για την επικοινωνία μαζί τους είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, 
όπως πχ. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), sms, ή με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας των 
αποτελεσμάτων της κλήρωσης.  

16. Σε περίπτωση που για έναν ή περισσότερους από τους νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτή ή σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής τους εντός δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, τη θέση τους θα καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί κατά τη 
σειρά κλήρωσής τους. 

17. Από την κλήρωση εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην 
Τράπεζα Πειραιώς και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. 

18. Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτα 
μεταβιβάσεως.  

19. Κάθε κάτοχος κάρτας Miles & More World MasterCard και Miles & More World MasterCard Gold που 
αναδεικνύεται νικητής στην κλήρωση δικαιούται να κερδίσει μία μόνο φορά τον τριπλασιασμό των μιλίων που 
έχει αποκτήσει από τις αγορές του κατά τη διάρκεια της ενέργειας.  

20. Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την κλήρωση, να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης 
αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο αυτής οποτεδήποτε εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση 
της. 

Γενικοί όροι: 
21. Στην προωθητική ενέργεια δεν συμμετέχουν συναλλαγές που αφορούν σε αναλήψεις μετρητών, συνδρομή, 

τόκους, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα, πληρωμές κάρτας. Επίσης δεν θεωρούνται συναλλαγές και 
δεν υπολογίζονται τυχόν μεταφορές υπολοίπου που θα πραγματοποιηθούν εντός του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος. 

22. Η συμμετοχή των συναλλασσόμενων στην ενέργεια συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
συμμετοχής τους σε αυτόν. 

23. Κάθε νικητής αποδέχεται τη χρήση της εικόνας με την αναγραφή του ονοματεπωνύμου του από την Τράπεζα για 
λόγους διαφημιστικούς και με τη συμμετοχή του στην ενέργεια παρέχει την ανεπιφύλακτη προς τούτο συναίνεσή 
του. 

24. Η αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
σε αυτό.  

25. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Προγράμματος Πιστότητας Πελατών των ως άνω πιστωτικών καρτών της 
Τράπεζας Πειραιώς.  
 

 


