
 

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ 

 

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»)  διοργανώνει  κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση»), στην οποία  

μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πελάτες της Τράπεζας (εφεξής οι «Πελάτες») οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν 

πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας 2015 (εφεξής τα «Τέλη») μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών της Τράπεζας  (δηλαδή 

μέσω winbank web banking, easypay.gr, easypay) (εφεξής τα «Κανάλια»). 

2. Εξαιρούνται από την Κλήρωση  όλοι  οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στoν 

Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς.  

3. Για την συμμετοχή τους  στην Κλήρωση οι Πελάτες  θα πρέπει, κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το 

δικαίωμα συμμετοχής τους στην Κλήρωση και δηλαδή από την 01/12/2014 έως και τις 5/1/2015 (εφεξής η «Διάρκεια 

Συμμετοχής»)  να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής , οι οποίες είναι: α) να είναι ενήλικες, β) να έχουν 

πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα  γ) να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, δ) να εξοφλήσουν τα Τέλη μέσω των Καναλιών 

από  την 01/12/2014 έως και τις 5/1/2015. 

4.  Με την ολοσχερή εξόφληση των Τελών ενός οχήματος ο κάθε Πελάτης   θα κερδίζει αυτομάτως μία (1) συμμετοχή 

στην κλήρωση. Καμία συμμετοχή εκτός της Διάρκειας Συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή.  

5. Οι Πελάτες μέσω της συμμετοχής τους στην Κλήρωση παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην 

επεξεργασία από την Τράπεζα των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων τους με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια 

της Κλήρωσης και την ανάδειξη των τυχερών. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

στο διαδίκτυο www.piraeusbank.gr  και στην ιστοσελίδα www.winbank.gr. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της Κλήρωσης καθώς και να μεταβάλει ή να ματαιώσει τους όρους, 

προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο. Η συμμετοχή στην Κλήρωση 

προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.  

6. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με βάση τον αριθμό της κάθε συναλλαγής που θα πραγματοποιήσει ο 

κάθε Πελάτης, την Πέμπτη 29/1/2015 στα γραφεία της Τράπεζας, Λεωφ. Συγγρού 163, στις 16.00, παρουσία μέλους 

της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ 

ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ»,  που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 21 του συμβολαιογράφου της 

Τράπεζας και παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας.  

7. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν υποβληθεί στο μέλος της ως άνω Εταιρείας και Συμβολαιογράφο Στ. Βασιλάκη , που 

εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 21. 

8. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά σαράντα (40) τυχεροί και σαράντα (40) αναπληρωματικοί   οι οποίοι θα 

κερδίσουν το ποσό που κατέβαλαν, εξοφλώντας ηλεκτρονικά για τα Τέλη 2015 του οχήματός τους (εφεξής το «Δώρο 

της Κλήρωσης) με ανώτατο ποσό τα €400. Το Δώρο θα δοθεί στον κάθε  τυχερό  με τη μορφή προπληρωμένης κάρτας 

της Τράπεζας Πειραιώς Prepaid MasterCard,  στον λογαριασμό της οποίας  θα έχει πιστωθεί το  Δώρο. 

9. Τα Δώρα θα αποσταλούν στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο Πελάτης στην τηλεφωνική του επικοινωνία με την 

Τράπεζα, με courier.  

10. Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς που θα αναδειχθούν  από την Κλήρωση ή  αρνηθεί το Δώρο ή 

αποκλειστεί λόγω μη αποδοχής εκ μέρους του  των όρων συμμετοχής στην Κλήρωση  ή  εάν δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής του στην εν λόγω κλήρωση ή  σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης του εντός δύο (2) 

ημερών από την ημερομηνία της Κλήρωσης  τότε τη θέση του θα καταλαμβάνει ο επόμενος αναπληρωματικός  κατά τη 

σειρά της Κλήρωσής του.  
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11. Κάθε Πελάτης που συμμετέχει στην Κλήρωση δικαιούται να λάβει το Δώρο άπαξ. 

12. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.  

13. Οι  τυχεροί  θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα για να παραλάβουν τα Δώρα τους μετά την Κλήρωση, στον 

αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους τυχερούς  θα ενημερώνονται 

από την Τράπεζα πώς θα παραλάβουν το Δώρο που έχουν κερδίσει. Ειδικά οι τυχεροί που θα εξοφλήσουν τα Τέλη 

Κυκλοφορίας μέσω των καναλιών easypay.gr ή eaypay app., και  τυχόν δεν έχουν γνωστοποιήσει στην Τράπεζα τον αριθμό  του 

 κινητού  τηλεφώνου τους, θα ενημερωθούν από την Τράπεζα για την παραλαβή του δώρου τους,  μέσω της διευθύνσεώς 

 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail)  που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα. Εν συνεχεία, θα πρέπει οι ίδιοι να επικοινωνήσουν με 

την Τράπεζα μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό της συναλλαγής που 

πραγματοποίησαν για την εξόφληση τελών κυκλοφορίας 2015. 

14. Οι τυχεροί  λαμβάνοντας μέρος στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια 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 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 προωθητικό 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 Κλήρωσης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής των Δώρων. 

15. 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 Αθηνών. 


