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Παράρτημα των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης των Κατόχων ΑΒ Plus MasterCard 

Όροι Προωθητικής Ενέργειας και Κλήρωσης για τις Κάρτες ΑΒ Plus MasterCard – Άνοιξη 2016 

 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει: 

(1) Προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχουν (1α) Οι νέοι κάτοχοι των πιστωτικών, χρεωστικών και 

προπληρωμένων καρτών AB Plus MasterCard, (εφεξής οι «Κάρτες»), οι οποίοι έχουν την ιδιότητα μέλους 

του προγράμματος πιστότητας ΑΒ Plus, (εφεξής οι «Κάτοχοι»)  (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 

του εν λόγω προγράμματος, που αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος 

(www.ab.gr)) και (1β) Οι Κάτοχοι οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει αγορά με την χρήση της Κάρτας 

τους και  

(2) Κλήρωση στην  οποία  συμμετέχουν όλοι οι «Κάτοχοι» εξαιρουμένων όλων των απασχολούμενων με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Τράπεζα και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. 

2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από 25/05/2016 έως 30/07/2016 (εφεξής «Διάρκεια ) και η 

Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία του όρου 4.7,  με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 

παρακάτω. 

3. Αυξημένοι Πόντοι Καλωσορίσματος 

3.1 Όλοι όσοι αποκτήσουν Κάρτα από την Τράπεζα κατά τη Διάρκεια καθώς και όσοι τυγχάνουν ήδη Κάτοχοι 

Κάρτας αλλά δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει καμία αγορά με χρήση της Κάρτας τους μέχρι και την 

24/05/2016 θα κερδίσουν επιπλέον εννιακόσιους (900) πόντους καλωσορίσματος στο Πρόγραμμα AB Plus 

(συνολικά 1.000 πόντοι καλωσορίσματος AB Plus), εφόσον  πραγματοποιήσουν με την Κάρτα τους 

τουλάχιστον μία (1) αγορά κατά τη Διάρκεια, η οποία θα έχει εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά 

βιβλία της Τράπεζας (εφεξής η «λογιστικοποίηση») μέχρι και τις 07/08/2016.  

3.2 Οι πόντοι καλωσορίσματος θα αποδοθούν στους Κατόχους στο αμέσως επόμενο διάστημα από την 

πραγματοποίηση της  πρώτης  αγοράς τους και αφού ολοκληρωθεί η λογιστικοποίηση αυτής, σύμφωνα με 

τον όρο 3.1 των παρόντων Όρων. 

3.3 Ως πρώτη αγορά που αποδίδει χίλιους (1.000) πόντους καλωσορίσματος νοείται η αγορά προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών με χρήση της Κάρτας σε επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που φέρουν το 

σήμα MasterCard. Δεν θεωρούνται αγορές και δεν προσμετρούνται στην απόκτηση πόντων συναλλαγές 

που αφορούν σε πληρωμή φόρων, φόρτιση προπληρωμένης Κάρτας, εκφόρτιση προπληρωμένης Κάρτας, 

αναλήψεις μετρητών, συνδρομή, τόκους, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα, πληρωμές 

υπολοίπου της κάρτας, μεταφορές υπολοίπου. 

3.4 Στην περίπτωση που η πρώτη αγορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

πρόσθετης πιστωτικής Κάρτας ΑΒ Plus MasterCard, οι επιπλέον πόντοι καλωσορίσματος θα συγκεντρωθούν 

στο AB Plus barcode του κύριου Κατόχου.  

  

http://www.ab.gr)/
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4. Κλήρωση  

4.1 Όλοι οι Κάτοχοι Καρτών μπορούν να συμμετέχουν στην Κλήρωση που διοργανώνει η Τράπεζα. 

4.2 Οι Κάτοχοι των Καρτών θα κερδίσουν μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση για κάθε αγορά ανεξαρτήτως 

ποσού, που θα πραγματοποιήσουν κατά τη Διάρκεια και η οποία (αγορά) θα έχει εκκαθαριστεί και 

καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας μέχρι και τις 07/08/2016. 

4.3 Ως αγορές που αποδίδουν συμμετοχή στην Κλήρωση δεν νοούνται συναλλαγές που αφορούν σε 

αναλήψεις μετρητών, συνδρομή, τόκους, φόρτιση προπληρωμένης Κάρτας, εκφόρτιση προπληρωμένης 

Κάρτας, χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα, πληρωμές υπολοίπου της Κάρτας. Επίσης δεν 

θεωρούνται συναλλαγές και δεν υπολογίζονται τυχόν μεταφορές υπολοίπου που θα πραγματοποιηθούν 

κατά τη Διάρκεια.  

4.4 Ο Κάτοχος θα μπορεί να συμμετέχει στην Κλήρωση με όσες συμμετοχές συγκεντρώσει κατά τη Διάρκεια.  

4.5 Αγορές που αφορούν σε άτοκες δόσεις θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία αγορά, εφόσον η αγορά 

πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια και εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας 

μέχρι και τις 07/08/2016.  

4.6 Στις περιπτώσεις αγορών με την χρήση πρόσθετων πιστωτικών Καρτών κατά τη Διάρκεια  οι εν λόγω 

αγορές  θα συνυπολογίζονται στις αγορές του κυρίου Κατόχου της Κάρτας.  

4.7 Η  Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 01/09/2016 και ώρα 16:00 στα γραφεία της 

Τράπεζας (σήμερα στη Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα), με την παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς 

Α.Ε., καθώς και Συμβολαιογράφου μέλους της εταιρίας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ», με έδρα στον Πειραιά επί της οδού 

Βασ. Γεωργίου Α’ αρ.21, όπου έχουν κατατεθεί οι όροι της παρούσας κλήρωσης. 

4.8 Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν εκατό (100) νικητές και εκατό (100) αναπληρωματικοί. Οι εκατό (100) 

νικητές θα κερδίσουν από 10.000 πόντους AB Plus ο καθένας, (εφεξής το «Δώρο»), οι οποίοι θα 

αντιστοιχούν σε πενήντα (50) επιταγές έκπτωσης AB Plus, αξίας έξι ευρώ (€6) η κάθε μία. Οι πόντοι που θα 

κερδίσουν οι νικητές θα πιστωθούν στο AB Plus barcode τους, αφού πραγματοποιηθεί η Κλήρωση.  

4.9 Οι νικητές θα ειδοποιηθούν είτε τηλεφωνικά από την Τράπεζα μετά από την Κλήρωση στον αριθμό 

τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα για την επικοινωνία μαζί τους,  είτε με οποιοδήποτε άλλο 

πρόσφορο τρόπο, όπως πχ. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), SMS, ή με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα 

της Τράπεζας των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης. 

4.10 Σε περίπτωση που για έναν ή περισσότερους από τους νικητές που θα αναδειχθούν από την Κλήρωση 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτή, ή σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής τους 

εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, ή μη αποδοχής του Δώρου, τη θέση τους θα 

καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί κατά τη σειρά Κλήρωσής τους. 

4.11 Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτα 

μεταβιβάσεως. 
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4.12 Κάθε Κάτοχος Κάρτας ΑΒ Plus MasterCard που συμμετέχει στην Κλήρωση δικαιούται να λάβει μόνο 

ένα (1) εκ των ανωτέρω δώρων.  

5. Για να μπορούν οι Κάτοχοι να συμμετέχουν στην Κλήρωση, θα πρέπει, καθ’ όλη τη Διάρκεια να 

τακτοποιούν κανονικά τις οφειλές τους από τον λογαριασμό της πιστωτικής Κάρτας τους (πληρωμή 

τουλάχιστον της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής) και να μην παρουσιάζουν καθυστέρηση πληρωμών πάνω 

από 30 ημέρες. Καθ’ όλη τη Διάρκεια η Κάρτα θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να 

μην έχει ζητηθεί η διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο. Κατά την ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης, η 

Κάρτα/οι Κάρτες με την/τις οποία/ες έχουν πραγματοποιηθεί οι αγορές θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην 

έχει/έχουν ακυρωθεί και να μην έχει ζητηθεί η διακοπή της/τους. Επίσης κατά την ημερομηνία πίστωσης 

των πόντων θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος όρου 5.  

6. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι αγορές της 

συγκεκριμένης περιόδου προσμετρώνται στις αγορές της νέας Κάρτας που θα εκδοθεί. Κατ’ εξαίρεση, στις 

ανωτέρω περιπτώσεις, δεν συνυπολογίζονται στις αγορές, οι συναλλαγές που έχουν αμφισβητηθεί από τον 

Κάτοχο με δήλωσή του λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας, και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την 

ημερομηνία επικοινωνίας του Κατόχου με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή 

και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα. 

7. Οι Κάτοχοι μέσω της συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια στην Κλήρωση παρέχουν την ρητή και 

ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Τράπεζα των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων 

τους με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της Κλήρωσης και την ανάδειξη των τυχερών. Η Τράπεζα 

διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της προωθητικής ενέργειας και της 

Κλήρωσης καθώς και να μεταβάλλει ή να ματαιώσει τους όρους, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις 

μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και στην Κλήρωση 

προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.  

8. Οι τυχεροί, λαμβάνοντας μέρος στη συγκεκριμένη ενέργεια και στην Κλήρωση, αποδέχονται ρητά τον 

όρο ότι η εικόνα τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσιότητας. Το πάσης φύσεως φωτογραφικό 

ή οπτικοακουστικό υλικό με την εικόνα ή τη φωνή των τυχερών που έχει αποκτηθεί από την Τράπεζα στα 

πλαίσια της προωθητικής ενέργειας και της Κλήρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους της 

Κλήρωσης για λόγους διαφημιστικούς και ενδεικτικά σε σχετικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, τον τύπο 

ή το internet, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή έτερου ανταλλάγματος. Άρνηση των τυχερών 

να συμμετάσχουν σε σχετική με το πρόγραμμα, διαφημιστική επικοινωνία ή άρνηση να περιληφθεί το 

όνομα ή / και η φωτογραφία τους σε καταχωρήσεις εφόσον κληθούν για τούτο, νομιμοποιεί την Τράπεζα 

να αρνηθεί την χορήγηση των Δώρων. Τα στοιχεία των τυχερών της δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές 

προωθητικές ενέργειες της Τράπεζας παρά μόνο στο πλαίσιο της παρούσας. Τόσο οι συμμετέχοντες Κάτοχοι 

όσο και οι τυχεροί έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 

του ν. 2472/1997. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το 

Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας και της Κλήρωσης και μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής των Δώρων. 
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9. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας 

και της Κλήρωσης για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα 

ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος 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 

στην Κλήρωση δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη 

αξίωση από την Τράπεζα Πειραιώς.  

10. Η Τράπεζα ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 

οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα με τους 

παρόντες όρους.  

11. 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. 

12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης των Κατόχων ΑΒ Plus MasterCard, οι 

οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.  


