ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ‘ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ’ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής 4,
διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»), στην οποία μπορούν να
συμμετάσχουν κάτοχοι (εφεξής ο «Κάτοχος» / οι «Κάτοχοι») των καρτών εκδόσεως της
Τράπεζας (εφεξής η «Κάρτα» / οι «Κάρτες»), μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, οι οποίοι πληρούν
τις

προϋποθέσεις

του

όρου

2.

Από

την

Ενέργεια

εξαιρούνται

οι

εταιρικές

χρεωστικές/πιστωτικές/προπληρωμένες κάρτες, οι Κάρτες του Αγρότη Mastercard, οι
Κάρτες Private Label, οι προπληρωμένες Κάρτες ΚΕΑ, οι μη επαναφορτιζόμενες
προπληρωμένες Κάρτες. Επίσης, από την Ενέργεια εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με
σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς καθώς και τις
συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί μία (1) κλήρωση
(εφεξής η «Κλήρωση») σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 6.
2. Για τη συμμετοχή του στην Ενέργεια, ο Κάτοχος θα πρέπει, κατά το χρονικό διάστημα της
μίας (1) εβδομάδας, από την 04/03/2019 έως και την 11/03/2019 (εφεξής η «Διάρκεια
Συμμετοχής») να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να είναι
άνω των 18 ετών, β) να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) η Κάρτα του να είναι σε ισχύ,
να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς
αντικατάστασή της με νέα, δ) να πραγματοποιήσει μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής (ecommerce) και με τη χρήση οποιασδήποτε από τις Κάρτες, τουλάχιστον μία (1) αγορά σε
επιχείρηση

που

δραστηριοποιείται

στην

Ελλάδα

(εφεξής

η

«Συναλλαγή»

/

οι

«Συναλλαγές»), (ε) η συναλλαγή να έχει εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία
της Τράπεζας έως και την 15/03/2019, στ) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης
να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές οποιουδήποτε είδους προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
3. Δεν θεωρούνται Συναλλαγές και δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια, αναλήψεις μετρητών,
συναλλαγές με φυσική παρουσία κάρτας, συναλλαγές σε έμπορο που δραστηριοποιείται στο
εξωτερικό, συναλλαγές που ακυρώθηκαν ή αντιλογίστηκαν έως την ημερομηνία πίστωσης
του ποσού επιστροφής που ορίζεται ως Δώρο σύμφωνα με τον όρο 6, χρεώσεις ετήσιας
συνδρομής της Κάρτας, αμφισβητήσεις, επιστροφές, φορτίσεις, εκφορτίσεις και λοιπά έξοδα.
Επιπλέον, δεν θεωρούνται Συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην
Κλήρωση, οι δόσεις από αγορές, οι οποίες χρεώθηκαν κατά την Διάρκεια της Συμμετοχής
αλλά πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξής της, οι λοιπές συναλλαγές που
μπορεί να γίνουν με την χρήση της Κάρτας και αφορούν πληρωμή λογαριασμού πιστωτικής
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κάρτας, συνδρομή, τόκους, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα. Επίσης, δεν
θεωρούνται Συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην Κλήρωση τυχόν
μεταφορές υπολοίπου που θα πραγματοποιηθούν εντός της Διάρκειας της Συμμετοχής και
συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων.
4. Οι Συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη Διάρκεια της Συμμετοχής με τις
πρόσθετες πιστωτικές κάρτες θα συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές και θα προσμετρούνται
στις συμμετοχές του Κατόχου της κύριας πιστωτικής κάρτας.
5. Αγορές που αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία
Συναλλαγή εφόσον η αρχική συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια της Συμμετοχής.
6. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του όρου 2 ο Κάτοχος, εφόσον κληρωθεί, θα κερδίζει
ως επιστροφή το συνολικό ποσό όλων των Συναλλαγών (όπως περιγράφονται στον όρο
2) που έχει πραγματοποιήσει εντός της Διάρκειας Συμμετοχής, με όλες τις Κάρτες και με
μέγιστο ποσό επιστροφής τα πεντακόσια ευρώ (€ 500) ανά Κάτοχο, (εφεξής το «Δώρο» /
τα «Δώρα»). Για κάθε Κάτοχο και για όλη τη Διάρκεια Συμμετοχής, δεν υπάρχει περιορισμός
ως προς τον αριθμό των Συναλλαγών που θα πραγματοποιήσει. Καμία συμμετοχή εκτός των
χρονικών ορίων της Διάρκειας Συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή. Το Δώρο θα αποδοθεί με τη
μορφή πίστωσης, εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της Κλήρωσης. Το
ποσό της επιστροφής θα πιστώνεται στη μεν περίπτωση της πιστωτικής Κάρτας, στον
Λογαριασμό της, στη δε περίπτωση της χρεωστικής Κάρτας στο Λογαριασμό με τον οποίο η
Κάρτα είναι συνδεδεμένη και σε περίπτωση περισσότερων, στον κύριο Λογαριασμό με τον
οποίο είναι συνδεδεμένη η Κάρτα. Στην περίπτωση της προπληρωμένης Κάρτας, το ποσό
της επιστροφής θα πιστώνεται στην Κάρτα με την οποία πραγματοποίησε τις Συναλλαγές. Σε
περίπτωση που ο τυχερός έχει πραγματοποιήσει Συναλλαγές (όπως περιγράφονται στον
όρο 2) με περισσότερες από μία Κάρτες που συμμετέχουν στην ενέργεια, θα λάβει επιστροφή
σε κάθε Κάρτα ξεχωριστά, ανάλογα με τις συναλλαγές που πραγματοποίησε με έκαστη
Κάρτα (με μέγιστο ποσό επιστροφής τα €500 ανά τυχερό, λαμβανομένων υπόψη των
Συναλλαγών κατά χρονική προτεραιότητα). Τυχόν φόροι επί των Δώρων θα επιβαρύνουν την
Τράπεζα.
7. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/03/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της
Τράπεζας Πειραιώς (Λεωφόρος Συγγρού 87, Αθήνα) παρουσία εκπροσώπων της Τράπεζας
Πειραιώς, μέσω της οποίας θα αναδειχθούν 20 τυχεροί και 40 αναπληρωματικοί. Η
Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και
ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την
απουσία ανθρώπινης παρέμβασης.
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8. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Κατόχους είτε αρνηθεί το Δώρο, είτε δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην Ενέργεια, η Τράπεζα δεν θα προβεί σε πίστωση του
Δώρου.
9. Τα Δώρα που θα πιστωθούν είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Οι τυχεροί της
Κλήρωσης θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της από την Τράπεζα τηλεφωνικά, στους
τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή μέσω της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank Web Banking ή μέσω SMS στον τηλεφωνικό αριθμό που
έχουν δηλώσει για σκοπούς επικοινωνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος ή με οποιονδήποτε
άλλο πρόσφορο τρόπο επιλογής της Τράπεζας.
10. Οι Κάτοχοι αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν
νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για τον σκοπό της παρούσας ενέργειας θα
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα», το οποίο δηλώνουν ότι παρέλαβαν, ενημερώθηκαν για το περιεχόμενό του και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της παρούσας Ενέργειας.
11. Οι όροι της ενέργειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr
και θα είναι αναρτημένοι μέχρι το πέρας της Διάρκειας Συμμετοχής.
12. Οι Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το
δηλώσουν στην Τράπεζα μέχρι και τις 06/03/2019 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, στο
τηλ.:18 28 38.
13. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο
λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο εκ των παρόντων
οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο,
περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό
απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες δεν
αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη
αξίωση από την Τράπεζα.
14. Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής 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.
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