ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
«Easter Eurobank Wallet»
στο πλαίσιο του προγράμματος €πιστροφή
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η
Τράπεζα»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 154558160000,
διοργανώνει κατά το χρονικό διάστημα από 12/04/2021 έως και 24/04/2021 (εφεξής «η
Προθεσμία») προωθητική ενέργεια με τίτλο «Easter Eurobank Wallet» (εφεξής «η
Ενέργεια») με έπαθλo τριπλάσια ευρώ €πιστροφή για 3 μήνες [θα ισχύει αποκλειστικά
για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν τη διάρκεια από 01/06/2021 έως και 31/08/2021
μέσω “Εurobank Wallet” με επιλογή κάρτας Eurobank που συμμετέχει στο πρόγραμμα
επιβράβευσης καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραμμα»)] σε όλες τις
συνεργαζόμενες με αυτό (το Πρόγραμμα) επιχειρήσεις για κάθε έναν από τους συνολικά τριάντα
(30) νικητές που θα αναδειχθούν μέσα από κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση»), η οποία θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους αμέσως κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους και
προϋποθέσεις:
1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση αποκτούν οι πελάτες της
Τράπεζας, οι οποίοι α) είναι κάτοχοι Eurobank Mastercard κάρτας που συμμετέχει στο
Πρόγραμμα (εφεξής «η Κάρτα» και από κοινού «οι Κάρτες»), β) είναι ήδη χρήστες της
εφαρμογής €πιστροφή app ή θα την κατεβάσουν και θα συνδέσουν κάρτα τους που μετέχει
στο Πρόγραμμα έως και τις 24/04/2021 και γ) θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια της
Ενέργειας (ήτοι από τις 12/04/2021 έως και 24/04/2021), με χρήση της Κάρτας τους, αγορές
αποκλειστικά με την υπηρεσία πληρωμών “Eurobank Wallet” στα φυσικά καταστήματα των
ακόλουθων συνεργαζόμενων με το Πρόγραμμα επιχειρήσεων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

attica
ΙΚΕΑ
Marks & Spencer
PRENATAL (δεν ισχύει για τα καταστήματα franchise Ξάνθης και Καβάλας)
TOYS CENTER
ANNA MAΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ADMIRAL (εξαιρούνται τα καταστήματα Admiral stock)

(εφεξής από κοινού «τα Καταστήματα» και έκαστο αυτών «το Κατάστημα»).
2. Κλήρωση: Η Κλήρωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 17/05/2021, στα γραφεία της Τράπεζας
που βρίσκονται στον Ταύρο Αττικής, 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, στον 4ο όροφο.
3. Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε πελάτης που πληροί το σύνολο των υπό 1. ανωτέρω
προβλεπόμενων προϋποθέσεων συμμετοχής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας ισχύος
της Ενέργειας θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία (1) αγορά με “Eurobank Wallet” σε κάποιο
(φυσικό) Κατάστημα επιλέγοντας την Κάρτα του (Eurobank Mastercard που συμμετέχει στο
Πρόγραμμα), θα μετάσχει αυτόματα στην Κλήρωση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
συναλλαγή να εξοφληθεί με χρήση μηχανήματος αποδοχής καρτών (POS), του οποίου οι
συναλλαγές εκκαθαρίζονται από τη Eurobank.
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4. Αριθμός Συμμετοχών: Κάθε δικαιούμενος συμμετοχής στην Κλήρωση πελάτης δικαιούται
πολλαπλών συμμετοχών αναλόγως του αριθμού των αγορών που θα πραγματοποιήσει στα
(φυσικά) Καταστήματα σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται παραπάνω.
5. Δώρα - Νικητές: Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τριάντα (30) τυχεροί νικητές για το
σύνολο της Ενέργειας και είκοσι (20) αναπληρωματικοί αυτών, οι οποίοι (νικητές) θα κερδίζουν
τριπλάσια ευρώ €πιστροφή για τρεις μήνες και συγκεκριμένα από 01/06/2021 έως και
31/08/2021, στο πλαίσιο και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του Προγράμματος,
αποκλειστικά για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούν με την υπηρεσία
“Εurobank Wallet”, επιλέγοντας κάρτα Eurobank που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, στα
φυσικά καταστήματα όλων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του προγράμματος €πιστροφή
(ήτοι όχι μόνο από τα Καταστήματα) (εφεξής «το Δώρο» και από κοινού «τα Δώρα»).
Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται και δεν ανταλλάσσεται με
χρήματα.
6. Ενημέρωση Νικητών: Οι νικητές, το αργότερο μέχρι τις 24/05/2021, θα ενημερωθούν
από την Τράπεζα για τη νίκη τους μέσω της εφαρμογής €πιστροφή app που έχουν
εγκαταστήσει.
7. Απόδοση Δώρου: i) Κατά τις συναλλαγές των νικητών της Κλήρωσης από 01/06/2021 έως
και 31/08/2021 με χρήση “Eurobank Wallet” και επιλέγοντας οποιαδήποτε κάρτα Eurobank
συμμετέχει στο Πρόγραμμα, οι νικητές θα κερδίζουν αυτόματα (ήτοι κατά τη στιγμή της
συναλλαγής) τα ευρώ €πιστροφή που αντιστοιχούν στο μόνιμο ποσοστό €πιστροφή με το οποίο
συμμετέχει η κάθε επιχείρηση στο Πρόγραμμα και τα επιπλέον ευρώ €πιστροφή από την
παρούσα Ενέργεια (του τριπλασιασμού) θα πιστωθούν σε ενεργή κάρτα τους που συμμετέχει
στο Πρόγραμμα το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα.
ii) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του τριμήνου (01/06/2021 έως και 31/08/2021) σε
ορισμένη συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα επιχείρηση ισχύει παράλληλη προωθητική ενέργεια
στο πλαίσιο του Προγράμματος, τα ποσοστά δεν συναθροίζονται και μόνο ένα από αυτά (το
μεγαλύτερο) ισχύει κάθε φορά.
8. Άρνηση Συμμετοχής: Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πελάτες που δεν επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην Κλήρωση έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους
ενημερώνοντας στην Υπηρεσία EuroPhone Banking, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-9555000, το
αργότερο έως και τις 31/05/201.
9. Ευθύνη Τράπεζας: Η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση
των Δώρων. Η Τράπεζα ή/και οι διευθυντές ή/και τα στελέχη ή/και οι υπάλληλοι αυτής δεν
φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή
παρουσιαστεί στα Δώρα. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς
οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για
οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα
με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
10. Όροι: Οι παρόντες όροι είναι διαθέσιμοι από 12/04/2021 έως και 31/08/2021 στο
www.eurobank.gr/epistrofi.
11. Ματαίωση - Τροποποίηση Όρων: Η Τράπεζα δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες
όρους συμμετοχής στην Ενέργεια, ακόμη δε και να ματαιώσει την Κλήρωση εν γένει, για
σπουδαίο λόγο, μετά από ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της www.
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eurobank.gr/epistrofi. Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με
οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν για
το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση έναντι της
Τράπεζας.
12. Ανεπιφύλακτη Αποδοχή: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν
τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
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