Όροι & Προϋποθέσεις
Προωθητικής Ενέργειας
«Προώθηση ανοίγματος “Καθημερινού λογαριασμού Plus”, μέσω της υπηρεσίας “Digital
Customer Onboarding” σε νέους (μη ήδη υφιστάμενους) πελάτες της Τράπεζας, στην ηλικιακή
ομάδα 18-30 ετών»
Ιούλιος 2022
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η
Τράπεζα»), με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8,
διοργανώνει, κατά το χρονικό διάστημα από 28.07.2022 έως και 31.08.2022 (εφεξής «η
Προθεσμία»), την προωθητική ενέργεια «Προώθηση ανοίγματος “Καθημερινού λογαριασμού
Plus”, μέσω της υπηρεσίας “Digital Customer Onboarding”, σε νέους (μη ήδη υφιστάμενους)
πελάτες της Τράπεζας, στην ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών» (εφεξής «η Ενέργεια»), με δώρο
εκπτωτικό κουπόνι που προσφέρει δέκα τοις εκατό (10%) έκπτωση για αγορές αποκλειστικά στο
ηλεκτρονικό κατάστημα You.gr (ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «QUESTONLINE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην
Καλλιθέα Αττικής, Αργυρουπόλεως 2Α, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 122080501000) (εφεξής «το Κατάστημα»)
(εφεξής «το Δώρο»), σύμφωνα με τους κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους και
προϋποθέσεις:
1. Προϋποθέσεις – Τρόπος Συμμετοχής: Στην Ενέργεια συμμετέχουν αυτόματα όλοι οι νέοι
πελάτες της Τράπεζας, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής σωρευτικά
(εφεξής «οι Συμμετέχοντες») και, ειδικότερα, εφόσον,:
Α.1. προχωρήσουν στο άνοιγμα “Καθημερινού λογαριασμού Plus” (εφεξής «ο
Λογαριασμός»), μέσω της υπηρεσίας Digital Customer Onboarding της Τράπεζας, εντός της
Προθεσμίας και
Α.2. ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 18-30 ετών, δηλαδή υπερβαίνουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους και δεν ξεπερνούν το 30ο έτος κατά την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί το
άνοιγμα του Λογαριασμού (εννοείται εντός της Προθεσμίας).
2. Δώρο: Όλοι οι Συμμετέχοντες (που πληρούν σωρευτικά τις υπό 1 ανωτέρω αναφερόμενες
προϋποθέσεις) θα λάβουν ως Δώρο, στο πλαίσιο της Ενέργειας, εκπτωτικό κουπόνι που
προσφέρει δέκα τοις εκατό (10%) έκπτωση για αγορές αποκλειστικά από το Κατάστημα, οι
οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από
15.09.2022 έως και 31.10.2022 . Το Δώρο θα χρησιμοποιείται άπαξ και ολοσχερώς κατά την
αγορά προϊόντος ή προϊόντων. Εξαιρούνται προϊόντα επωνυμίας Apple. Το Δώρο δεν
ανταλλάσσεται με χρήματα.
3. Απόδοση Δώρου: Η αποστολή του Δώρου στους Συμμετέχοντες, που πληρούν σωρευτικά τις
υπό 1 ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, θα γίνει έως και 15.09.2022, είτε με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου αντίστοιχα που είναι καταχωρισμένα στα
συστήματα της Τράπεζας. Εάν κάποιος από τους Συμμετέχοντες που δικαιούται Δώρο,
σύμφωνα με τους παρόντες όρους, δεν έχει δηλώσει στην Τράπεζα τα ανωτέρω στοιχεία του ή
αυτά δεν είναι επικαιροποιημένα, θα πρέπει να το πράξει μέσω οποιουδήποτε καταστήματος
της Τράπεζας, βάσει των σχετικών διαδικασιών της τελευταίας έως και 31.08.2022.
4. Υπηρεσία Digital Customer Onboarding: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία ανοίγματος “Καθημερινού λογαριασμού Plus” μέσω της υπηρεσίας “Digital
Customer Onboarding”, μπορείτε να βρείτε στο https://www.eurobank.gr/el/retail/ilektronikitrapeziki/mobile-and-apps/digital-customer-onboarding/upiresia-digital-customeronboarding
5. Ευθύνη: Η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων.
Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε ( Συμμετέχοντα,
πελάτη της 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 τ ο 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.
6. Δικαίωμα Άρνησης Συμμετοχής: Οι Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν υποβάλλοντας σχετική δήλωση,
προφορική ή έγγραφη, προς την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking,
στον τηλεφωνικό αριθμό 210.95.55.000, μέχρι και 31.08.2022.
7. Όροι – Τροποποίηση – Ματαίωση: Οι παρόντες όροι είναι και θα παραμείνουν διαθέσιμοι
μέχρι και 31.12.2022 στα καταστήματα της Τράπεζας, καθώς και στο https://www.eurobank.gr//media/eurobank/pdf/campaigns/oroi-anoigmatos-kathimerinou-logariasmou-plus-mesodigital-customer-onboarding-july-2022. Η Τράπεζα δικαιούται να ματαιώσει την Ενέργεια ή να
τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, εφόσον συντρέχει
σπουδαίος λόγος, κατόπιν ανάρτησης σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της
www.eurobank.gr. Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με
οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν για
τον λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση έναντι της
Τράπεζας.
8. Προσωπικά Δεδομένα: Η Τράπεζα δηλώνει ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των
Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο «Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων της Τράπεζας Eurobank A.E. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 και τη σχετική ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία» που είναι αναρτημένο στον
διαδικτυακό τόπο αυτής https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena και
διατίθεται σε έντυπη μορφή και από τα καταστήματά της.
9. Ανεπιφύλακτη Αποδοχή: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω.

