
ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

1. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») κατά το χρονικό διάστημα από 

10/02/2013 έως 18/04/2013 θα πραγματοποιήσει επτά (7) κληρώσεις για την ανάδειξη 

εξήντα (60) τυχερών από τις έξι πρώτες κληρώσεις και ενός (1) μεγάλου τυχερού από την 

έβδομη κλήρωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 κατωτέρω. 

2. Κάθε κάτοχος πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

επιβράβευσης «Επιστροφή», λαμβάνει  αυτόματα μέρος σε κάθε μία από τις κληρώσεις, 

εφ΄όσον πραγματοποιήσει με την κάρτα του, κατά το διάστημα που αφορά αντίστοιχα 

κάθε κλήρωση, αγορές που πληρούν τα κριτήρια του επόμενου όρου και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει κατά το χρόνο διεξαγωγής της κλήρωσης οιαδήποτε εκ 

των υπό (γ) και (δ) περιπτώσεων του όρου 7.1 κατωτέρω.  

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε κλήρωση παρέχουν αποκλειστικά και μόνον οι 

συναλλαγές που αφορούν σε αγορές με χρήση των ανωτέρω καρτών, οι οποίες 

πραγματοποιούνται και λογιστικοποιούνται (εγγράφονται στα βιβλία της Τράπεζας) εντός 

του χρονικού διαστήματος που αφορά αντίστοιχα η κλήρωση. Με κάθε τέτοια συναλλαγή 

ο κάτοχος θα κερδίζει και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αγορά με δόσεις παρέχει μία 

συμμετοχή στην κλήρωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεών της. Στις ανωτέρω 

συναλλαγές, που παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής, δεν συμπεριλαμβάνονται οι αναλήψεις 

μετρητών, οι μεταφορές υπολοίπου, οι αγορές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με 

εξαργύρωση ευρώ Επιστροφής, οι συνδρομές, τόκοι, επιβαρύνσεις και λοιπά έξοδα, 

καθώς και οποιαδήποτε συναλλαγή, ακόμη και αν αφορά σε αγορά, γίνεται καθ΄ 

υπέρβαση του ορίου της κάρτας.   

4. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν στα γραφεία της Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και 

Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.E. («Eurobank 

Household Lending»), θυγατρικής της Τράπεζας, που βρίσκονται στον Ταύρο Αττικής, 

25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, 5ος όροφος, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών 

κας Μάρθας - Αικατερίνης Γασπαρινάτου – Βαρελτζίδη ή του τυχόν αντικαταστάτη της. 

Στη διεξαγωγή της εκάστοτε κλήρωσης έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται όσοι   

συμμετέχοντες το επιθυμούν, εφόσον ειδοποιήσουν σχετικά την Eurobank Household 

Lending προ δέκα (10) ημερών στον αριθμό 210.95.55.000. 

5.1. Σε κάθε μία από τις πρώτες έξι κληρώσεις θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί και δέκα 

(10) αναπληρωματικοί. Οι τελευταίοι θα υπεισέλθουν κατά τη σειρά προτεραιότητας με 

την οποία θα κληρωθούν, στη θέση των τυχερών, αν συντρέξει οποιαδήποτε από τις 

περιπτώσεις του όρου 7.1 κατωτέρω. Ως προς τις κληρώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:  

(i) Η πρώτη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 25/02/2013 και θα αφορά σε αγορές που 

διενεργήθηκαν την περίοδο από 10/02/2013 έως και 19/02/2013. 

(ii) Η δεύτερη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 07/03/2013 και θα αφορά σε αγορές που 

διενεργήθηκαν την περίοδο από 20/02/2013 έως και 01/03/2013. 

(iii) Η τρίτη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 15/03/2013 και θα αφορά σε αγορές που 

διενεργήθηκαν την περίοδο από 02/03/2013 έως και 11/03/2013. 



(iv) Η τέταρτη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 27/03/2013 και θα αφορά σε αγορές 

που διενεργήθηκαν την περίοδο από 12/03/2013 έως και 21/03/2013. 

(v) Η πέμπτη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 05/04/2013 και θα αφορά σε αγορές που 

διενεργήθηκαν την περίοδο από  22/03/2013 έως και 31/03/2013. 

(vi) Η έκτη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 18/04/2013 και θα αφορά σε αγορές που 

διενεργήθηκαν την περίοδο από 01/04/2013 έως και 10/04/2013. 

Κάθε τυχερός που θα αναδειχθεί από τις έξι πρώτες κληρώσεις θα λάβει ως δώρο είτε 

500€ Επιστροφή, τα οποία θα πιστωθούν σε κάρτα του, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν σε επόμενες αγορές του είτε μια ίσης αξίας προπληρωμένη κάρτα 

Eurobank Prepaid Visa, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. 

5.2.Στην έβδομη κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) μεγάλος τυχερός και δέκα (10) 

αναπληρωματικοί, που θα υπεισέλθουν κατά τη σειρά προτεραιότητας, με την οποία θα 

κληρωθούν, στη θέση του τυχερού, αν συντρέξει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του 

όρου 7.1. κατωτέρω. Η κλήρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την 18/04/2013 και θα αφορά 

σε αγορές που διενεργήθηκαν την περίοδο από 10/02/2013 έως και 10/04/2013. Το δώρο 

του μεγάλου τυχερού είναι μία προπληρωμένη κάρτα Eurobank Prepaid Visa αξίας 

3.000€.  

6. Τα ονόματα των τυχερών και των αναπληρωματικών που θα αναδειχθούν από τις 

κληρώσεις, θα δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες www.eurobank.gr και www.epistrofi-

eurobank.gr την 19/4/2013. Οι τυχεροί που θα αναδειχθούν από τις κληρώσεις θα 

κληθούν τηλεφωνικά από τη Eurobank Household Lending μέχρι και την 26/04/2013, 

προκειμένου να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι το δώρο και, σε θετική περίπτωση, να 

ενημερωθούν για τη διαδικασία απόδοσής του.  

7.1. Ο τυχερός που κληρώνεται χάνει το δικαίωμά του, αν συντρέξει οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

(α) δηλώσει ότι αρνείται το δώρο. 

(β) δεν καταστεί εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. 

(γ) όλες οι κάρτες του, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Επιστροφή», παύσουν να είναι 

ενεργές οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 10/02/2013 μέχρι και την 

ημερομηνία απόδοσης του δώρου. 

(δ) οποιαδήποτε από τις κάρτες του, παρουσιάσει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την 

Τράπεζα οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 10/02/2013 μέχρι και την 

ημερομηνία απόδοσης του δώρου. 

7.2. Στη θέση του τυχερού που χάνει το δικαίωμά του κατά τα ανωτέρω υπεισέρχεται ο 

πρώτος κατά τη σειρά της οικείας κλήρωσης αναπληρωματικός, ο οποίος για να λάβει το 

δώρο θα πρέπει και ως προς αυτόν να μην συντρέξει οιαδήποτε από τις ως άνω υπό 7.1. 

περιπτώσεις. Άλλως, στη θέση του και υπό τους ίδιους όρους υπεισέρχεται ο αμέσως 

επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός κ.ο.κ. μέχρις εξαντλήσεως αυτών. 

http://www.eurobank.gr/


8.  Κάθε τυχερός που θα κερδίσει προπληρωμένη κάρτα Eurobank Prepaid Visa, είναι 

απαραίτητο  να επισκεφθεί ένα Κατάστημα Εurobank, προκειμένου ακολουθώντας την 

διαδικασία έκδοσης προπληρωμένων καρτών, να παραλάβει την εν λόγω κάρτα του.  

    9.  Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. 

10. Η Τράπεζα δικαιούται να ματαιώσει οιαδήποτε κλήρωση ή και όλες τις κληρώσεις, να 

μεταβάλει τις ημερομηνίες αυτών, καθώς επίσης και να τροποποιήσει τους όρους 

συμμετοχής, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στις 

ιστοσελίδες www.eurobank.gr και www.epistrofi-eurobank.gr . 

11. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε κάθε μία από τις κληρώσεις σύμφωνα με τον όρο 2 

ανωτέρω έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους, με δήλωσή τους, 

προφορική ή έγγραφη, προς την Eurobank Household Lending (25ης Μαρτίου, 

Θεσσαλονίκης & Τεώ, 177 78 Ταύρος Αττικής, τηλ. 210.95.55.000, fax 210.48.49.600) το 

αργότερο 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης κάθε φορά κλήρωσης, άλλως 

θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους σε αυτή σύμφωνα με τους παρόντες 

όρους. 

12. Οι όροι των κληρώσεων έχουν κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας 

Μάρθας - Αικατερίνης Γασπαρινάτου - Βαρελτζίδη, οδός Διδότου αρ. 17, Αθήνα. 

13. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (σύμφωνα με το Ν. 

2472/1997 και την υπ’ αριθμόν 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα): Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (Όθωνος 8, 

105 57 Αθήνα, τηλ. 210.33.37.000) [«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»] ενημερώνει τα 

πρόσωπα που συμμετέχουν σε οιαδήποτε εκ των κληρώσεων [«Υποκείμενα»], ότι τα 

προσωπικά τους δεδομένα, όπως αυτά θα προκύψουν από τη συμμετοχή τους σε αυτή, 

θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια ή και τρίτους, κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό της, για το σκοπό της εξυπηρέτησης, παρακολούθησης και διεξαγωγής των 

κληρώσεων. Αποδέκτες των δεδομένων: 1. Για όλα τα δεδομένα: Η διοίκηση και οι 

υπηρεσίες της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 2. 

Για τα δεδομένα τα σχετικά με τον έλεγχο της διεξαγωγής των κληρώσεων: Η 

Συμβολαιογράφος η οποία θα παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και θα 

συντάξει τη σχετική κάθε φορά έκθεση καθώς και όσοι παρευρεθούν κατά τη διεξαγωγή 

των κληρώσεων σύμφωνα με τον όρο 4 ανωτέρω. 3. Για τα δεδομένα που δικαιούται ή 

υποχρεούται η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. να ανακοινώνει βάσει νόμου ή 

δικαστικής απόφασης: οι δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή τρίτοι. Για την άσκηση 

των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στις κληρώσεις που απορρέουν κυρίως από τα 

άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης αντίστοιχα) οι εν 

λόγω συμμετέχοντες μπορούν να  απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, 

25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, 177 78 Ταύρος Αττικής, τηλ. 210.95.55.000.  

http://www.eurobank.gr/
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