ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ I-BANK INTERNET BANKING
1. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν όλα τα Φυσικά Πρόσωπα που θα εγγραφούν
στην Υπηρεσία i-bank Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας και θα κάνουν
σύνδεση στην Υπηρεσία με το Όνομα Χρήστη και το Μυστικό Κωδικό τους
από την 1 Αυγούστου 2014 έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2014, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις του
διαγωνισμού.
2. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα και διεξάγεται κατά
το χρονικό διάστημα από την 1/8/2014 μέχρι και τις 30/9/2014.
3. Προκειμένου ένας χρήστης να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να
είναι Φυσικό Πρόσωπο, να εγγραφεί στο i-bank Internet Banking κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού (από 1/8/2014 έως και 30/9/2014) και να κάνει
σύνδεση (log-in) στη σελίδα του i-bank Internet Banking με τα στοιχεία του
(Όνομα χρήστη και Μυστικός Κωδικός) εντός της παραπάνω περιόδου,
αποδεχόμενος τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό.
4. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι στην Εθνική
Τράπεζα και στις θυγατρικές της.
5. Κάθε τυχερός που θα προκύπτει από την κλήρωση θα αποκλείεται αυτόματα
από την κλήρωση για τα υπόλοιπα δώρα.
6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 7/10/2014 και ώρα 12:00μμ στα
γραφεία της Εθνικής Τράπεζας, Λ. Συγγρού 174, Αθήνα, παρουσία
συμβολαιογράφου (Συμβολαιογράφος Ουρανία Μικρού, Κοδριγκτώνος 18,
112.57 Αθήνα, τηλ: 210 8212750).
7. Τα δώρα της κλήρωσης είναι: Ένα iphone 5C 16GB, ένα ipad air wifi 16GB,
δύο ipad mini wifi 16GB και 10 δωροεπιταγές αξίας €100 έκαστη για αγορές
ειδών από καταστήματα τεχνολογίας.
8. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, κατά σειρά κλήρωσης, 14 νικητές ως
εξής:
1ος Ένα iphone 5C 16GB
2ος Ένα ipad air wifi 16GB
3ος Ένα ipad mini wifi 16GB
4ος Ένα ipad mini wifi 16GB
5ος – 14ος Μία δωροεπιταγή αξίας €100 έκαστη για αγορές ειδών από
καταστήματα πώλησης ειδών τεχνολογίας.
Καθώς και 14 επιλαχόντες, κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής:

1ος Ένα iphone 5C 16GB
2ος Ένα ipad air wifi 16GB
3ος Ένα ipad mini wifi 16GB
4ος Ένα ipad mini wifi 16GB
5ος – 14ος Μία δωροεπιταγή αξίας €100 έκαστη για αγορές ειδών από
καταστήματα πώλησης ειδών τεχνολογίας.
Οι νικητές και οι επιλαχόντες θα προκύψουν από κλήρωση μεταξύ όλων των
εγγεγραμμένων Φυσικών Προσώπων στην Υπηρεσία i-bank Internet Banking,
οι οποίοι εγγράφηκαν και συνδέθηκαν στην Υπηρεσία (κάνοντας log-in με το
Όνομα Χρήστη και τον Μυστικό Κωδικό) από τη 1/8/2014 ως και τις
30/9/2014.
9. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με
χρήματα.
10. Τα στοιχεία των νικητών (όνομα και επώνυμο) θα ανακοινωθούν στο
διαδικτυακό τόπο www.nbg.gr την 13 Οκτωβρίου 2014 και θα εμφανίζονται
στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο μέχρι και την 13 Νοεμβρίου 2014. Οι νικητές
θα ενημερωθούν μέσω e-mail για τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους.
Κατά την παραλαβή των δώρων, τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας που θα
προσκομίσουν οι νικητές (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία και
χρονολογία γέννησης) θα πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν οι
ίδιοι καταχωρήσει στο i-bank Internet Banking.
11. Η Εθνική Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού,
συμπεριλαμβανομένων των αναφερόμενων ημερομηνιών για τη διενέργεια
της κλήρωσης και των σχετικών ανακοινώσεων, ή να τους ανακαλέσει με
ανακοίνωσή της στο διαδικτυακό τόπο www.nbg.gr.
12. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου από τους νικητές να παραλάβει το δώρο
που κέρδισε ή σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί
από τους νικητές οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό, το δώρο θα
δικαιούται αυτόματα ο αντίστοιχος επιλαχών, κατά τη σειρά που οι
επιλαχόντες έχουν κληρωθεί, και ο οποίος θα ενημερωθεί μέσω e-mail για
τον τρόπο παραλαβής του δώρου του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν
εμφανιστεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που
ενημερώθηκε μέσω e-mail, το δώρο θα δικαιούται αυτόματα ο αντίστοιχος
επιλαχών, κατά τη σειρά που οι επιλαχόντες έχουν κληρωθεί, και ο οποίος
θα ενημερωθεί μέσω e-mail για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ο νικητής έχει εισάγει λανθασμένα στοιχεία
επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ειδοποίησή του, το δώρο
θα δικαιούται αυτόματα ο αντίστοιχος επιλαχών, κατά τη σειρά που οι
επιλαχόντες έχουν κληρωθεί, και ο οποίος θα ενημερωθεί μέσω e-mail για

τον τρόπο παραλαβής του δώρου του 10 ημερολογιακές ημέρες από την
ημέρα της ανακοίνωσης των ονομάτων των νικητών στο διαδικτυακό τόπο
www.nbg.gr. Στην περίπτωση που και ο αντίστοιχος επιλαχών του δώρου δεν
εμφανιστεί, ή δεν βρεθεί ή έχει εισάγει λανθασμένα στοιχεία, τότε το
συγκεκριμένο δώρο θα παραμείνει στην κυριότητα της Τράπεζας για να το
χρησιμοποιήσει σε μία από τις επόμενες κληρώσεις.
13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται για κάθε συμμετέχοντα την
παροχή εκ μέρους του της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης στην
επεξεργασία από την Εθνική Τράπεζα των δηλωθέντων στοιχείων του. Η
επεξεργασία αυτή θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και
με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και της κλήρωσης,
την ανάδειξη των νικητών της κλήρωσης και την επικοινωνία μαζί τους, τη
διανομή των δώρων, την ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στο
δικτυακό τόπο www.nbg.gr από τις 13 Οκτωβρίου 2014 ως τις 13 Νοεμβρίου
2014 και την εν γένει δημοσιότητα της παρούσας ενέργειας σύμφωνα με τα
ανωτέρω. Τα δηλωθέντα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές
διαφημιστικές ενέργειες.
14. Η συμμετοχή του χρήστη στο διαγωνισμό του i-bank Internet Banking
συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη
δημοσιοποίηση τυχόν φωτογραφιών του ή video κατά τη διάρκεια πάσης
φύσεως εκδηλώσεων στο πλαίσιο της κλήρωσης με σκοπό την πληροφόρηση
της κοινής γνώμης για τις δραστηριότητες της Τράπεζας στην ιστοσελίδα
www.nbg.gr, στις σελίδες και τα κανάλια του i-bank στα social media της
Τράπεζας και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής
μορφής, καθώς και σε διαφημιστικές προβολές για χρονικό διάστημα έως
δύο (2) έτη από την ημερομηνία της κλήρωσης.
15. Η Εθνική Τράπεζα, ως διοργανώτρια εταιρεία, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει
και ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη τυχόν υποστεί
οποιοσδήποτε νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων με
οποιοδήποτε τρόπο με τα δώρα ή οφειλόμενη στη χρήση οιουδήποτε
δώρου. Επίσης, η Εθνική Τράπεζα δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση
των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με
τα εν λόγω δώρα.
16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

