
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

”Ηλεκτρονικός Κόσμος” 

 
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» 

(εφεξής η «Τράπεζα»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, με 
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000223001000, κατά το χρονικό διάστημα από 01/10/2019 μέχρι και 31/12/2019 (εφεξής 

η «Προθεσμία»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Ηλεκτρονικός Κόσμος» (εφεξής η 
«Ενέργεια») με έπαθλα: α) έξι (6) κινητά τηλέφωνα iPhone XR 64GB, από ένα (1) για κάθε έναν (1) 

από τους έξι (6) νικητές που θα αναδειχθούν μέσα από τρεις (3) μηνιαίες κληρώσεις και β) ένα (1) 

φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή Apple MacBook Air 13" (i5/8GB/128GB/Retina) (2019) για τον έναν 
(1) τυχερό που θα αναδειχθεί μέσα από τη μεγάλη κλήρωση στο τέλος της Ενέργειας, οι οποίες 

(τέσσερις ως άνω κληρώσεις) θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους (εφεξής εκάστη 
αυτών η «Κλήρωση» και από κοινού οι «Κληρώσεις»).  

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στις Κληρώσεις θα συμμετέχουν αυτόματα όλοι οι πελάτες της 

Τράπεζας, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας, ήτοι από 01/10/2019 έως και 31/12/2019,: 

(α) είτε θα πραγματοποιήσουν με επιτυχία την πρώτη συναλλαγή πάσης φύσεως στην υπηρεσία e-
Banking της Τράπεζας,  

(β) είτε θα πραγματοποιήσουν με επιτυχία την πρώτη συναλλαγή πάσης φύσεως στην εφαρμογή της 
Τράπεζας Eurobank Mobile App.  

3. Κληρώσεις: Στο πλαίσιο της Ενέργειας θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) μηνιαίες Κληρώσεις και μία 

(1) μεγάλη Κλήρωση:  
α) Μηνιαίες Κληρώσεις: Οι τρεις (3) μηνιαίες Κληρώσεις (εφεξής οι «Μηνιαίες Κληρώσεις» και 

εκάστη αυτών η «Μηνιαία Κλήρωση») θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά. Η κάθε μία εξ αυτών θα 
αντιστοιχεί σε έναν μήνα της Προθεσμίας και θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες: η πρώτη 

στις 20/11/2019, η επόμενη στις 20/12/2019 και η τελευταία στις 20 /01/2020 Σε κάθε μία από αυτές 

θα λάβουν μέρος οι πελάτες που πραγματοποίησαν μια ή και τις δύο ανωτέρω υπό 2(α) και 2(β) 
προβλεπόμενες ενέργειες κατά το διάστημα του προηγούμενου μήνα (π.χ., αναφορικά με την 

Κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20/11/2019, από 01/10/2019 έως και 31/10/2019).  
β) Μεγάλη Κλήρωση: Στις 20/01/2020 θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά (αμέσως μετά τη διενέργεια της 

αντίστοιχης Μηνιαίας Κλήρωσης) και η μεγάλη Κλήρωση (εφεξής η «Μεγάλη Κλήρωση»), στην 
οποία θα μετάσχουν οι πελάτες που πραγματοποίησαν μια ή και τις δύο ανωτέρω υπό 2(α) και 2(β) 

προβλεπόμενες ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια της Προθεσμίας συνολικά, ήτοι από 01/10/2019 έως 

και 31/12/2019, και οι οποίοι δεν έχουν αναδειχθεί τυχεροί νικητές σε κάποια από τις Μηνιαίες 
Κληρώσεις της Ενέργειας.  

4. Αριθμός Συμμετοχών: Όλοι οι πελάτες που πληρούν τις ως άνω υπό 2 προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις θα ενταχθούν αυτόματα στην Ενέργεια και θα συμμετάσχουν στις Μηνιαίες Κληρώσεις 

με μία (1) συμμετοχή για κάθε μία από τις παραπάνω υπό 2(α) και 2(β) προβλεπόμενες ενέργειες, 

στις οποίες θα έχουν προβεί εντός του προηγούμενου της εκάστοτε Μηνιαίας Κληρώσεως μηνός. Σε 
περίπτωση που πραγματοποιήσουν και τις δύο ανωτέρω υπό 2(α) και 2(β) ενέργειες εντός του ίδιου 

μήνα θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη Μηνιαία Κλήρωση με συνολικά τρεις (3) συμμετοχές, όπως 
επίσης με τρεις (3) συμμετοχές θα συμμετάσχουν στη Μεγάλη Κλήρωση στην περίπτωση που 

πραγματοποιήσουν και τις δύο υπό 2(α) και 2(β) ανωτέρω προβλεπόμενες ενέργειες εντός της 
Προθεσμίας (είτε εντός του ιδίου μηνός, οπότε και θα συμμετάσχουν στην αντίστοιχη Μηνιαία 

Κλήρωση με τρεις (3) συμμετοχές, είτε εντός διαφορετικών μηνών της Προθεσμίας). Ρητώς 

διευκρινίζεται, δηλαδή, ότι είναι καθ’ όλα δυνατή και έγκυρη η πολλαπλή συμμετοχή εκάστου πελάτη 
της Τράπεζας στις Κληρώσεις. Σε περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε πρώτη συναλλαγή στην 

υπηρεσία e-Banking της Τράπεζας και σε πρώτη συναλλαγή στην εφαρμογή Eurobank Mobile App 
εντός δύο διαφορετικών μηνών, θα συμπεριληφθεί στη Μηνιαία Κλήρωση που αντιστοιχεί στον μήνα 

που πραγματοποίησε την πρώτη ενέργεια με μια (1) συμμετοχή, στη διαφορετική Μηνιαία Κλήρωση 

που αντιστοιχεί στο μήνα που πραγματοποίησε τη δεύτερη ενέργεια με άλλη μια (1) συμμετοχή και 
κατά την τελευταία Μεγάλη Κλήρωση θα συμμετάσχει συνολικά με τρεις (3) συμμετοχές.  

5. Τόπος Διεξαγωγής Κληρώσεων: Όλες οι Κληρώσεις θα διεξαχθούν στα γραφεία της Τράπεζας 

στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Παναγούλη και Σινιοσόγλου, Τ.Κ. 142 34, παρουσία της 
συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Μάρθας-Αικατερίνης Γασπαρινάτου (Ακαδημίας 4, Αθήνα) ή κάθε 

νόμιμου αναπληρωτή της.  



6. Δικαίωμα Παράστασης: Κατά τη διενέργεια των Κληρώσεων έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται 

όσοι συμμετέχοντες το επιθυμούν, εφόσον ειδοποιήσουν τηλεφωνικώς την Τράπεζα, προ δέκα 
τουλάχιστον (10) ημερών, στον τηλεφωνικό αριθμό 211-8809694.  

7. Νικητές: Από κάθε μία από τις τρεις (3) συνολικά Μηνιαίες Κληρώσεις θα αναδειχθούν δύο (2) 

τυχεροί νικητές και ένας (1) αναπληρωματικός εκάστου αυτών, όπως, επίσης, ένας (1) νικητής και 

ένας (1) αναπληρωματικός αυτού θα αναδειχθεί από τη Μεγάλη Κλήρωση, οι οποίες όλες θα 
πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω.  

8. Δώρα: Έκαστος εκ των νικητών των Μηνιαίων Κληρώσεων θα λάβει από ένα (1) κινητό τηλέφωνο 

iPhone XR 64GB ενώ ο νικητής της Μεγάλης Κλήρωσης θα λάβει ένα (1) φορητό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή Apple MacBook Air 13" (i5/8GB/128GB/Retina) (2019). Το κάθε δώρο είναι προσωπικό, 

δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.  

9. Ενημέρωση Νικητών: Οι τυχεροί, το αργότερο μέχρι την 30η μέρα του μήνα διενέργειας της 

εκάστοτε Κλήρωσης, θα ενημερωθούν από την Τράπεζα για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους 
τηλεφωνικώς ή με e-mail στους τηλεφωνικούς αριθμούς ή στην διεύθυνση / ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου αντίστοιχα που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα.  

10. Αναπλήρωση Νικητών: Εάν κάποιος τυχερός αρνηθεί το δώρο του ή δεν προσέλθει να το 
παραλάβει εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιήσει η Τράπεζα ή δεν καταστεί εφικτή η 

επικοινωνία μαζί του κατά τον όρο 9 ανωτέρω, η Τράπεζα, κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, θα 

ειδοποιήσει τον αναπληρωματικό αυτού. Σε περίπτωση άρνησής του ή μη προσέλευσής του εντός της 
ταχθείσης προθεσμίας ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, κάθε 

δικαίωμα επί του δώρου χάνεται και η Τράπεζα δικαιούται να το διαθέσει περαιτέρω κατά την 
ελεύθερη κρίση της.  

11. Ευθύνη Τράπεζας: Η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του 

δώρου. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε δικαιούχο 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 το δώρο, τη χρήση του ή για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Τράπεζα ή οι διευθυντές ή τα στελέχη ή οι υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν 
καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στο 

δώρο. 

12. Ματαίωση-Τροποποίηση Όρων: Η Τράπεζα δικαιούται να ματαιώσει την/τις 

Κλήρωση/Κληρώσεις ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής αυτής/αυτών, καθώς επίσης και να 
τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής στην Ενέργεια εν γένει για σπουδαίο λόγο μετά από ανάρτηση 

σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της www.eurobank.gr.  

13. Άρνηση Συμμετοχής: Παρέχεται δικαίωμα άρνησης συμμετοχής στην Ενέργεια κατόπιν 
σχετικού αιτήματος στον τηλεφωνικό αριθμό 211-8809694 μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ 

της διεξαγωγής έκαστης Κλήρωσης.  

14. Όροι: Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Μάρθα-Αικατερίνη 

Γασπαρινάτου (Ακαδημίας 4, Αθήνα). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με 
δικά του έξοδα, ακριβές αντίγραφο των όρων της Ενέργειας, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην ως 

άνω συμβολαιογράφο. Οι όροι είναι, επίσης, από 01/10/2019 έως και 30/01/2020, διαθέσιμοι στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.  
15. Ανεπιφύλακτη αποδοχή: Η συμμετοχή στην Ενέργεια, και δη η αποδοχή του δώρου, 

προϋποθέτει και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Ενέργειας όπως 
παρατίθενται ανωτέρω. 
 


