Όροι Προωθητικής Ενέργειας
«Νέα Έκδοση και Χρήση Πιστωτικής Κάρτας Mastercard εκδόσεως Eurobank, που
συμμετέχει στο πρόγραμμα €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, στο πλαίσιο της “Priceless Planet Coalition” της Mastercard, κατά το χρονικό
διάστηµα από 20/01/2022 έως και 15/03/2022 (εφεξής «η ∆ιάρκεια Συμμετοχής») την
προωθητική ενέργεια µε τίτλο «Νέα Έκδοση και Χρήση Πιστωτικής Κάρτας Mastercard
εκδόσεως Eurobank, που συµµετέχει στο πρόγραµµα €πιστροφή» µε δώρο διπλάσια
ευρώ €πιστροφή (εφεξής «το Δώρο»), µέσω του προγράµµατος επιβράβευσης κατόχων
καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραμμα»), και σκοπό την προώθηση της
έκδοσης και χρήσης πιστωτικών καρτών αποκλειστικά Mastercard Classic, Mastercard
Gold, Cosmote world Mastercard, Premium club Platinum Mastercard ή/και Euroline
style Mastercard, εκδόσεως της Τράπεζας (εφεξής «η Κάρτα» / «οι Κάρτες»), σύµφωνα µε
τους ακόλουθους όρους (εφεξής «η Ενέργεια»):
1. Δικαίωμα — Τρόπος Συμμετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στην Ενέργεια αποκτούν
αυτόματα οι πελάτες της Τράπεζας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω
προϋποθέσεις (εφεξής «ο Συμμετέχων» / «οι Συμμετέχοντες» ή «οι ∆ικαιούμενοι
Συμμετοχής»):
α) Θα υποβάλουν αίτηση για έκδοση νέας Κάρτας κατά τη Διάρκεια Συµµετοχής (ήτοι από
20/01/2022 έως και 15/03/2022), η ως άνω αίτησή τους θα γίνει δεκτή από την Τράπεζα
και η εκδοθείσα νέα Κάρτα τους θα φέρει ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι και 24/03/2022.
β) Θα πραγµατοποιήσουν τουλάχιστον µία (1) αγορά (ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής)
σε συνεργαζόµενες µε το Πρόγραµµα επιχειρήσεις µε χρέωση της την νέας Κάρτας τους
από την ηµεροµηνία έκδοσής της µέχρι και 22/04/2022. Στην Ενέργεια δεν συµµετέχουν
τυχόν συναλλαγές που θα πραγµατοποιηθούν µεν από την ηµεροµηνία έκδοσής της νέας
Κάρτας µέχρι και 22/04/2022, αλλά που θα ακυρωθούν ή αντιλογιστούν µέχρι και
22/04/2022.
γ) Θα διατηρούν σε ισχύ τη νέα Κάρτα τους καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα από την έκδοσή
της έως και την ηµεροµηνία πίστωσης του Δώρου και δεν θα υποβάλουν αίτηση διακοπής
της ή δεν θα έχει αυτή για κάποιον λόγο ακυρωθεί.
δ) Δεν θα έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Τράπεζα καθ’ όλη τη ∆ιάρκεια
Συµµετοχής, καθώς και έως και τις 22/04/2022.
2. Άρνηση Συμμετοχής: Οι ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν τη
συµµετοχή τους στην Ενέργεια µε σχετική δήλωσή τους προς την Τράπεζα, στον
τηλεφωνικό αριθµό της υπηρεσίας EuroPhone Banking 210 95.55.000, το αργότερο µέχρι
και 15/04/2022.
3. Δώρο – Απόδοση Δώρου: Οι Συµµετέχοντες, που πληρούν σωρευτικά τις υπό 1.
ανωτέρω αναφερόµενες προϋποθέσεις συµµετοχής, θα λάβουν στο πλαίσιο της Ενέργειας
ως Δώρο διπλάσια ευρώ €πιστροφή μέσω του Προγράμματος, µε µέγιστο ποσό τα εκατό
(100) ευρώ €πιστροφή. Η απόδοση του Δώρου, ήτοι η πίστωση των επιπλέον (διπλάσιων)
ευρώ €πιστροφή, θα πραγµατοποιηθεί ως εξής: α) Κατά τη συναλλαγή θα αποδίδονται
αυτόµατα τα ευρώ €πιστροφή που αντιστοιχούν στο µόνιµο ποσοστό €πιστροφή µε το
οποίο συµµετέχει στο Πρόγραµµα η εκάστοτε συνεργαζόµενη επιχείρηση, στην οποία
πραγµατοποιείται η κάθε συναλλαγή που πληροί τους όρους της παρούσας Ενέργειας.

β) Τα επιπλέον (διπλάσια) ευρώ €πιστροφή που δικαιούται ο Συµµετέχων στο πλαίσιο της
Ενέργειας (ήτοι ποσό αντίστοιχο µε αυτό που έχει ήδη πιστωθεί στην Κάρτα, σύµφωνα µε
τους όρους του Προγράµµατος, κατά τα υπό 3.α) αµέσως ανωτέρω προβλεπόµενα), µε
µέγιστο ποσό τα εκατό (100) ευρώ €πιστροφή, θα πιστωθούν έως και 27/05/2022 σε
ενεργή κάρτα του Συµµετέχοντα που συµµετέχει στο Πρόγραµµα και η οποία πρέπει να
έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της
πίστωσης.
Επιπλέον, του ανωτέρω Δώρου, για κάθε νέα Κάρτα που θα εκδοθεί στο πλαίσιο και µε
τους όρους της παρούσας Ενέργειας, θα φυτευθούν πέντε (5) συνολικά δέντρα και
συγκεκριµένα τέσσερα (4) στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας
“Priceless Planet Coalition” της Mastercard, στην οποία συµµετέχει η Τράπεζα, και ένα (1)
δέντρο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σχετικής συµφωνίας της Τράπεζας µε την ΜΚΟ we4all.
Ο µέγιστος αριθµός δέντρων που θα φυτευθούν στο πλαίσιο και σύµφωνα µε τους όρους
της Ενέργειας θα ανέλθει σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δέντρα στο εξωτερικό, µέσω της
“Priceless Planet Coalition”, και πέντε χιλιάδες (5.000) δέντρα στην Ελλάδα, µέσω της
we4all, ανεξαρτήτως του τυχόν µεγαλύτερου αριθµού καρτών που µπορεί τελικώς να
εκδοθούν σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. Ρητώς διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση
που εκδοθούν περισσότερες από πέντε χιλιάδες (5.000) νέες Κάρτες στο πλαίσιο και
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Ενέργειας, θα πάψουν να φυτεύονται δέντρα στην
Ελλάδα (καθώς θα έχει εξαντληθεί ο ανωτέρω προβλεπόµενος σχετικός µέγιστος αριθµός
δέντρων), θα εξακολουθήσουν, ωστόσο, να φυτεύονται δέντρα στο εξωτερικό [τέσσερα
(4) ανά νέα Κάρτα] µέχρις εξαντλήσεως του ανώτατου αριθµού των εξήντα χιλιάδων
(60.000) δέντρων.
4. Χρήση Δώρου: Τα ευρώ €πιστροφή που κερδίζετε στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας
µπορείτε να τα εξαργυρώσετε σε επόµενες αγορές σας σε οποιαδήποτε συνεργαζόµενη µε
το πρόγραµµα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή επιχείρηση,
χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα σας Eurobank συµµετέχει στο Πρόγραµµα.
5. Παράλληλες Ενέργειες: Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παρούσας Ενέργειας σε
ορισµένη συνεργαζόµενη µε το Πρόγραµµα επιχείρηση ισχύει παράλληλη προωθητική
ενέργεια στο πλαίσιο του Προγράµµατος, αυτές δεν συναθροίζονται και µόνο µία από
αυτές (η µεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά.
6. Όροι: Οι παρόντες όροι, όπως εκάστοτε ισχύουν, είναι και θα παραµείνουν αναρτηµένοι
στην ιστοσελίδα https://www.eurobank.gr/el/lp/pistotiki-karta-mastercard-kaluteroperivallon από 20/01/2022 έως και 27/06/2022.
7. Τροποποίηση: Η Τράπεζα δικαιούται να µαταιώσει την Ενέργεια συνολικά ή να
µεταβάλει τη Διάρκεια Συµµετοχής, καθώς επίσης και να τροποποιήσει τους παρόντες
όρους συµµετοχής, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης
στην ιστοσελίδα της Ενέργειας στο eurobank.gr. Η Τράπεζα δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε
ευθύνη αναφορικά µε οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής δεν αποκτούν για τον λόγο αυτόν κανένα δικαίωµα για
αποζηµίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση έναντι της Τράπεζας.
8. Ανεπιφύλακτη Αποδοχή: Η συµµετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως παρατίθενται ανωτέρω, ακόµη κι αν
τροποποιηθούν µελλοντικώς σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα.
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