
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, 

προκηρύσσει  κλήρωση δώρων, η οποία θα διενεργηθεί στο πλαίσιο προώθησης των χρεωστικών της 

καρτών και σύμφωνα με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Ημερομηνία 

έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται η 7
η
 Δεκεμβρίου 

2012, ώρα 00:01 και λήξη η 7
η
 Ιανουαρίου 2013, ώρα 23:59. Οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής στην κλήρωση αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας Πειραιώς 

www.piraeusbank.gr. Η κλήρωση των δώρων αφορά αγορές που έχουν γίνει εντός του 

προαναφερθέντος (υπό όρο 1) χρονικού διαστήματος από κατόχους χρεωστικών καρτών της 

Τράπεζας Πειραιώς (συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών καρτών που φέρουν το διακριτικό 

γνώρισμα ΑΤΕbank) σε όλες τις συνεργαζόμενες με την Τράπεζα επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ως συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, για τον σκοπό  των παρόντων 

όρων, ορίζονται όλες εκείνες που εμφανίζονται στα συστήματα της Τράπεζας ως αποδεχόμενες 

πληρωμές, στα πλαίσια της συναλλακτικής τους δραστηριότητας, μέσω χρεωστικών καρτών 

εκδόσεως της Τράπεζας.  

2. Για τη συμμετοχή στην  ως άνω κλήρωση, ο κάθε κάτοχος χρεωστικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς 

(εφεξής «Κάτοχος») πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:  

� Να κατέχει ενεργή, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης που αφορά η συμμετοχή του 

χρεωστική κάρτα της Τράπεζας. Ως χρεωστική κάρτα της Τράπεζας νοείται κάθε χρεωστική κάρτα 

εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών καρτών που φέρουν το 

διακριτικό γνώρισμα ΑΤΕbank.  

� Να έχει πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον αγορά, ανεξαρτήτως ποσού, με τη χρεωστική του κάρτα 

σε συνεργαζόμενη επιχείρηση, εντός του προαναφερθέντος (υπό όρο 1) χρονικού διαστήματος. 

Κάθε μία τέτοια αγορά εξασφαλίζει στον Κάτοχο από μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι αγορές με 

χρεωστική κάρτα που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί δεν συμμετέχουν στις κληρώσεις.  

3. Η ως άνω κλήρωση θα διεξαχθεί την 15
η
 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 16:00 στα γραφεία της Τράπεζας 

Πειραιώς, οδός Αμερικής, αριθμός 4, Αθήνα, με την παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας, καθώς και 

του Συμβολαιογράφου κ. Στέφανο Βασιλάκη (οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’, αρ. 21, Πειραιάς), στον 

οποίο έχουν κατατεθεί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού, ή του νομίμου αναπληρωτή του. Από την 

κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους, στους 

οποίους θα διατεθούν τα δώρα που τυχόν δεν παραλάβουν οι αρχικοί νικητές, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον όρο 5 κατωτέρω.   

4. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την Τράπεζα τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail στους αριθμούς ή/και 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα για τη διαδικασία παραλαβής του 

δώρου τους αμέσως μετά την κλήρωση. Εάν κάποιος από τους αρχικούς νικητές της κλήρωσης: (α) 

δεν έχει για οποιονδήποτε λόγο ενεργή τη χρεωστική του κάρτα κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 

της ή/και διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του κατά την ημερομηνία της κλήρωσης οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες όρους, (β) αρνηθεί το 

δώρο του ή δεν προσέλθει να το παραλάβει εντός της κατωτέρω υπό 11. προθεσμίας και (γ) δεν 

καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του κατά τα προαναφερόμενα, η Τράπεζα θα ειδοποιήσει με την 

ίδια ως άνω διαδικασία τον πρώτο αναπληρωματικό και σε περίπτωση μη επιτυχούς εκ μέρους 

παραλαβής του δώρου για τους προαναφερθέντες λόγους, τον δεύτερο αναπληρωματικό κ.ο.κ., 

μέχρι εξαντλήσεως των αναπληρωματικών που έχουν αναδειχθεί από την κλήρωση σύμφωνα με το 

όρο 4 ανωτέρω. Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωματικός νικητής σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα, ο αρχικός νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να αναζητήσει 

το δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Τράπεζας στο πλαίσιο της παρούσας 

διοργάνωσης. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να διατεθούν τα δώρα στους νικητές ή τους 

αναπληρωτές τους σύμφωνα με την προπεριγραφόμενη διαδικασία, τα δώρα θα παρακρατούνται 

από την Τράπεζα. 



5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχει οποιοσδήποτε Κάτοχος, εξαιρουμένων των εργαζομένων 

στην Τράπεζα και στις εταιρίες του Ομίλου της. Αν ο κληρωθείς είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που 

έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού. 

6. Κάτοχοι οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση, μπορούν να το δηλώνουν, έως και 

πέντε (5)  εργάσιμες ημέρες  προφορικά μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. 182838. 

7. Οι νικητές θα κερδίσουν έκαστος ποσό ΕΥΡΩ δύο χιλιάδων δεκατριών (€ 2.013,00) που θα πιστωθεί 

στον κύριο λογαριασμό που συνδέεται με τη χρεωστική κάρτα που συμμετείχε στην κλήρωση. 

Προϋποτίθεται ότι οι νικητές των κληρώσεων θα πρέπει να έχουν ενεργή την χρεωστική τους κάρτα 

κατά την ημερομηνία πίστωσης του ποσού.      

8. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται. Οι νικητές της κλήρωσης θα πρέπει να έχουν 

θεωρημένο διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό, για την ταυτοποίηση 

των στοιχείων τους.  

9. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν ότι η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει 

σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα δώρα που παρέλαβαν ή 

θα παραλάβουν σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.  

10. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η αποδοχή του δώρου συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του 

συμμετέχοντος  για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του από την 

Τράπεζα  για τους σκοπούς που αφορούν την οικεία κλήρωση. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην 

κλήρωση  αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα διεξάγεται 

όπως ορίζει ο Νόμος 2472/1997 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, 

αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Τράπεζας με την 

ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο 

πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση 

κάθε μίας κλήρωσης. Δε θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, 

παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Τράπεζα, λαμβάνει τα κατάλληλα 

οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την 

προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, 

διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε κλήρωση 

έκαστος συμμετέχων συναινεί στην επεξεργασία των ως άνω δεδομένων του από την Τράπεζα για 

τους σκοπούς της εν λόγω κλήρωσης, καθώς για τους σκοπούς διαφημιστικής προώθησης των 

προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου αυτής. Η Τράπεζα αναγνωρίζει 

και αποδέχεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους 

δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. 

11. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην 

κλήρωση , της διάρκειας της και της ημερομηνίας διεξαγωγής της καθώς και της ανάκλησής της. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του διαγωνισμού για 

σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας. Σε 

κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για 

αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.  

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.  

13. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την 

ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των 

Αθηνών. 

 


