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ηελ θιήξσζε πνπ δηνξγαλώλεη ε Σξάπεδα Πεηξαηώο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όινη νη 
θάηνρνη ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, ηεο πξώελ ATEbank, ηεο πξώελ 
Σξάπεδαο Κύπξνπ ζηελ Διιάδα θαη ηεο πξώελ CPB ζηελ Διιάδα ● Οη θάηνρνη ησλ αλσηέξσ 
πηζησηηθώλ θαξηώλ, ζα θεξδίδνπλ κία (1) ζπκκεηνρή ζε θιήξσζε γηα θάζε αγνξά 
αλεμαξηήησο πνζνύ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ δηαγσληζκνύ, 
από 01.7.2013 έσο θαη 31.8.2013. ● Ο θάζε θάηνρνο ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ θιήξσζε 
κε όζεο ζπκκεηνρέο ζπγθεληξώζεη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή από 
01.7.2013 έσο θαη 31.8.2013. ● ην πξόγξακκα δε ζπκκεηέρνπλ ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνύλ 
ζε αλαιήςεηο κεηξεηώλ, ζπλδξνκή, ηόθνπο, ρξεώζεηο ππέξβαζεο νξίνπ θαη ινηπά έμνδα, 
πιεξσκέο. Δπίζεο δελ ζεσξνύληαη ζπλαιιαγέο θαη δελ ππνινγίδνληαη ηπρόλ κεηαθνξέο 
ππνινίπνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εληόο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. ● 
Αγνξέο πνπ αθνξνύλ ζε πξνζθνξέο άηνθσλ δόζεσλ ζα ππνινγίδνληαη ζην ζύλνιν σο κία 
ζπλαιιαγή, εθόζνλ ε αγνξά πξαγκαηνπνηεζεί ζην δηάζηεκα ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή από 
01.7.2013 έσο θαη 31.8.2013. ● ηηο πεξηπηώζεηο πξόζζεησλ θαξηώλ, ζηελ θιήξσζε ζα 
ζπκκεηέρεη κόλν ν θύξηνο θάηνρνο ηεο θάξηαο. Οη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη θαηά ην 
παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα κε ηηο πξόζζεηεο θάξηεο ζα ζπλππνινγίδνληαη ζηηο αγνξέο ηνπ 
θπξίνπ θαηόρνπ ηεο θάξηαο. ● Από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε ζα αλαδεηρζνύλ 60 ληθεηέο θαη 
120 αλαπιεξσκαηηθνί. ● 5 ληθεηέο ζα θεξδίζνπλ από έλα ηξηήκεξν ζην εμσηεξηθό (3εκέξεο, 2 
λύρηεο) ζε δίθιηλν δσκάηην κε πξσηλό, ζε μελνδνρείν 4*, θαζώο επίζεο θαη ηα αεξνπνξηθά 
εηζηηήξηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θόξσλ αεξνδξνκίνπ). 55 ληθεηέο ζα θεξδίζνπλ από 
έλα ηξηήκεξν (3εκέξεο, 2 λύρηεο) ζε δίθιηλν δσκάηην μελνδνρείνπ 4* κε πξσηλό, ζηελ Διιάδα, 
(ηα έμνδα κεηαθίλεζεο βαξύλνπλ ηνπο ληθεηέο). Σν θάζε παθέην δηαθνπώλ ηζρύεη γηα δύν 
άηνκα. Οη ληθεηέο κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δώξνπ ηνπο έσο θαη 30/9/2014 θαη κε ηελ 
πξνϋπόζεζε δηαζεζηκόηεηαο, αλαιόγσο ηεο επηζπκεηήο εκεξνκελίαο. Μόλν γηα ηα ειιεληθά 
λεζηά, εμαηξείηαη ε πεξίνδνο 15 Ινπιίνπ έσο 31 Απγνύζηνπ. Ο ληθεηήο νθείιεη λα ελεκεξώζεη 
γηα ηηο εκεξνκελίεο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ, ηνπιάρηζηνλ 7 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ επηζπκεηή 
εκεξνκελία αλαρώξεζεο. Δπηπιένλ ρξεώζεηο γηα ππεξεζίεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα δηακνλήο 
ησλ ληθεηώλ ζηα μελνδνρεία βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο ληθεηέο. ● Γηα λα κπνξνύλ νη 
θάηνρνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιήξσζε ζα πξέπεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, λα 
ηαθηνπνηνύλ θαλνληθά ην ινγαξηαζκό ηνπο (πιεξσκή ηνπιάρηζηνλ ηεο ειάρηζηεο κεληαίαο 
θαηαβνιήο) θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε πιεξσκώλ πάλσ από 30 εκέξεο θαηά 
ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο θιήξσζεο. Δπίζεο, θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο θιήξσζεο, ε 
θάξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, λα κελ έρεη αθπξσζεί θαη λα κελ έρεη δεηεζεί ε δηαθνπή ηεο. 
● ε πεξίπησζε θινπήο, απώιεηαο ή θαηαζηξνθήο από νπνηαδήπνηε αηηία ηεο θάξηαο, νη 
αγνξέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ πξνζκεηξνύληαη ζηηο αγνξέο ηεο λέαο πηζησηηθήο θάξηαο 
πνπ ζα εθδνζεί. Καη’ εμαίξεζε, ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, δε ζπλππνινγίδνληαη ζηηο αγνξέο, 
νη ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ ακθηζβεηεζεί από ηνλ θάηνρν κε δήισζή ηνπ ιόγσ απώιεηαο ή 
θινπήο ηεο θάξηαο, θαη νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία επηθνηλσλίαο ηνπ 
θαηόρνπ κε ηελ Σξάπεδα, θαηά ηελ νπνία δήισζε ηελ απώιεηα ή ηελ θινπή θαη θαηά ζπλέπεηα 
αθπξώζεθε ε θάξηα. ● Η ειεθηξνληθή θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 10.9.2013 ζηηο 
16.00 ζηα γξαθεία ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, Λεσθ. πγγξνύ 87, κε ηελ παξνπζία 
εθπξνζώπνπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Α.Δ., θαζώο θαη πκβνιαηνγξάθνπ κέινπο ηεο εηαηξίαο 
ζπκβνιαηνγξάθσλ κε ηελ επσλπκία «ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΔΦΑΝΟ 
ΒΑΙΛΑΚΗ – ΑΝΝΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ» ζηνπο νπνίνπο έρνπλ θαηαηεζεί νη όξνη ηνπ παξόληνο 
δηαγσληζκνύ. ● Οη ληθεηέο ζα εηδνπνηνύληαη ηειεθσληθά από ηελ Σξάπεδα κεηά από ηελ 
θιήξσζε ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ πνπ έρνπλ δειώζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο αίηεζεο 
ρνξήγεζεο ηεο πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο. ● ε πεξίπησζε πνπ ζην πξόζσπν ηνπ ληθεηή πνπ 
ζα αλαδεηρζεί από ηελ θιήξσζε δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηή ή 
ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεύξεζήο ηνπ εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 
θιήξσζεο, ηε ζέζε ηνπ ζα θαηαιακβάλεη ν πξώηνο αλαπιεξσκαηηθόο θαηά ηε ζεηξά 
θιήξσζήο ηνπ. ● Η ζπκκεηνρή ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ ζην δηαγσληζκό ζπλεπάγεηαη θαη ηελ 
αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηόλ. ● Από ηνλ δηαγσληζκό 
εμαηξνύληαη όινη νη απαζρνινύκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο 
ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο, ηελ πξώελ ATEbank, ην πξώελ δίθηπν ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ ζηελ 
Διιάδα, ην πξώελ δίθηπν ηεο CPB ζηελ Διιάδα, θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηέο εηαηξίεο. ● 
Σα δώξα πνπ ζα θιεξσζνύλ είλαη πξνζσπηθά, δελ αληαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα θαη είλαη 
αλεπίδεθηα κεηαβηβάζεσο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 30/9/2014 νη ληθεηέο δελ κπνξνύλ λα 



ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα εμαξγπξώζνπλ ην/ηα δώξν/α ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. ● Κάζε 
θάηνρνο θάξηαο Πεηξαηώο Visa Classic, Πεηξαηώο Visa Gold, Πεηξαηώο Visa Electron, Πεηξαηώο 
MasterCard, Πεηξαηώο University Visa, Champions Card MasterCard, Miles & More World 
MasterCard, Miles & More World MasterCard Gold, Panathinaikos F.C Visa, Panathinaikos 
F.C. Visa Gold, Πεηξαηώο Helios Visa, Πεηξαηώο LifeCard Visa, Πεηξαηώο Avis Visa, winlife 
Visa, ATEbank Visa Gold, ATEbank MasterCard Gold, ATEbank Visa, ATEbank MasterCard, 
ATEbank Visa Electron, ATEClub Visa, Visa Classic ηεο πξώελ Σξάπεδαο Κύπξνπ ζηελ 
Διιάδα, Visa Gold ηεο πξώελ Σξάπεδαο Κύπξνπ ζηελ Διιάδα, MasterCard ηεο πξώελ 
Σξάπεδαο Κύπξνπ ζηελ Διιάδα θαη MasterCard Gold ηεο πξώελ Σξάπεδαο Κύπξνπ ζηελ 
Διιάδα, Student Visa ηεο πξώελ CPB ζηελ Διιάδα, Visa Electron ηεο πξώελ CPB ζηελ 
Διιάδα, Visa Classic ηεο πξώελ CPB ζηελ Διιάδα, Visa Gold ηεο πξώελ CPB ζηελ Διιάδα, 
Platinum Visa ηεο πξώελ CPB ζηελ Διιάδα, MasterCard Standard ηεο πξώελ CPB ζηελ 
Διιάδα, MasterCard Gold ηεο πξώελ CPB ζηελ Διιάδα, Private Banking Visa ηεο πξώελ 
CPB ζηελ Διιάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θιήξσζε δηθαηνύηαη λα ιάβεη κόλν έλα (1) εθ ησλ 
αλσηέξσ δώξσλ. ● Οη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ ππνβιεζεί ζε κέινο ηεο 
ζπκβνιαηνγξαθηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 
ΣΔΦΑΝΟ ΒΑΙΛΑΚΗ – ΑΝΝΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ» πνπ εδξεύεη ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο νδνύ 
Βαζ. Γεσξγίνπ Α΄ αξ. 21. ● Κάζε ληθεηήο απνδέρεηαη ηε ρξήζε ηεο εηθόλαο κε ηελ αλαγξαθή 
ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ από ηελ Σξάπεδα γηα ιόγνπο δηαθεκηζηηθνύο θαη κε ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζην δηαγσληζκό παξέρεη ηελ αλεπηθύιαθηε πξνο ηνύην ζπλαίλεζή ηνπ. ● Η Σξάπεδα 
Πεηξαηώο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ θιήξσζε, λα αληηθαηαζηήζεη ηα δώξα κε 
άιια ίζεο αμίαο ή λα κεηαβάιιεη νπνηνδήπνηε όξν απηήο νπνηεδήπνηε, εθόζνλ απηό 
απαηηείηαη, θαηά ηελ εύινγε θξίζε ηεο. 


