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ΟΡΟΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής η 
«Τράπεζα»), µε Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, κατά το χρονικό 
διάστηµα από 29.10.2018 έως και 31.12.2018 (εφεξής η «Προθεσµία»), διοργανώνει ειδική προωθητική 
ενέργεια µε τίτλο «Προνοµιακοί Αποταµιευτικοί Λογαριασµοί» (εφεξής η «Ενέργεια»), µε έπαθλο εκατόν 
εικοσιτέσσερις (124) «Κωδικούς €πιστροφή» (τέσσερις για κάθε νικητή) για την έκδοση αεροπορικών 
«Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή», οικονοµικής θέσης, για απευθείας πτήσεις µετ’ επιστροφής εξωτερικού 
µακρινών αποστάσεων που εκτελούνται από το δίκτυο της Aegean Airlines (AEGEAN) (εφεξής τα «∆ώρα» 
και έκαστο αυτών το «∆ώρο») για τους τριανταένα (31) τυχερούς νικητές που θα αναδειχθούν µέσα από 
κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους (εφεξής η «Κλήρωση»): 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στην Ενέργεια έχουν οι δικαιούχοι ενεργών 
λογαριασµών «Αποταµιεύω ΤΤ» ή/και «Μεγάλο Ταµιευτήριο»  ή/και «Μεγαλώνω ΤΤ» (εφεξής ο 
«Λογαριασµός» και συνολικά οι «Λογαριασµοί»), οι οποίοι (Λογαριασµοί) ανοίχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της Προθεσµίας (ήτοι από 29.10.2018 έως και 31.12.2018) και στη λήξη της Προθεσµίας 
(31.12.2018) το υπόλοιπο τουλάχιστον ενός εκ των Λογαριασµών είναι κατ’ ελάχιστο πενήντα ευρώ 
(50€). Η συµµετοχή στην Ενέργεια γίνεται µέσω του µοναδικού κωδικού πελάτη που έχει καταχωριστεί 
στο σύστηµα της Τράπεζας και δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συµµετοχή του ιδίου προσώπου στην 
Κλήρωση. Σε περίπτωση κοινών Λογαριασµών, στην Κλήρωση θα συµµετέχει ο πρώτος δικαιούχος 
αυτών.  
Επιπροσθέτως για τη συµµετοχή στην Κλήρωση, οι ∆ικαιούχοι (σε περίπτωση ανηλίκων δικαιούχων 
Λογαριασµού «Μεγαλώνω ΤΤ», τουλάχιστον ένας εκ τους ασκούντες τη γονική µέριµνα) θα πρέπει να 
διαθέτουν κατά τη λήξη της Προθεσµίας (31.12.2018) ενεργή πιστωτική/χρεωστική κάρτα της Τράπεζας 
που µετέχει στο πρόγραµµα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής το 
«Πρόγραµµα»), καθώς είναι απαραίτητη για την έκδοση/αγορά των «Εισιτηρίων µε Κωδικό 
€πιστροφή», όπως αναφέρεται αναλυτικά στον όρο 6 κατωτέρω. 
 

2. Κλήρωση: Η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 21.01.2019. Τόπος διεξαγωγής της Κλήρωσης είναι τα γραφεία 
της Τράπεζας που βρίσκονται στον Ταύρο Αττικής, 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, εκτός εάν η 
Τράπεζα ορίσει διαφορετικά µε σχετική ενηµέρωση στην ιστοσελίδα της eurobank.gr, παρουσία 
εκπροσώπου της Τράπεζας και της συµβολαιογράφου Αθηνών κας Μάρθας-Αικατερίνης 
Γασπαρινάτου (Ακαδηµίας αρ. 4, Αθήνα) ή κάθε νόµιµου αναπληρωτή της. Κατά τη διεξαγωγή της 
Κλήρωσης έχουν το δικαίωµα να παρευρίσκονται όσοι συµµετέχοντες το επιθυµούν, εφόσον 
ειδοποιήσουν σχετικά στην Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking προ δέκα (10) 
τουλάχιστον ηµερών, στον τηλεφωνικό αριθµό 210.95.55.000 ή 801.111.1144. 
 

3. Νικητές - Επιλαχόντες - ∆ώρα: Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τριανταένα (31) νικητές, ο καθένας 
από τους οποίους θα κερδίσει από τέσσερις (4) «Κωδικούς €πιστροφή». Με τη χρήση έκαστου, εκ των 
ως άνω τεσσάρων (4), «Κωδικού €πιστροφή» ο κάθε νικητής θα µπορεί να προβεί στην έκδοση δύο 
(2) αεροπορικών «Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή», οικονοµικής θέσης, για απευθείας πτήσεις 
εξωτερικού µακρινών αποστάσεων που εκτελούνται από το δίκτυο της Aegean Airlines (AEGEAN). Τα 
δύο (2) ως αµέσως ανωτέρω εισιτήρια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα (1) ταξίδι µετ’ επιστροφής, 
ήτοι πτήση προς ορισµένο προορισµό εξωτερικού µακρινών αποστάσεων το πρώτο εξ αυτών και 
επιστροφής από αυτόν στον τόπο αρχικής αναχώρησης το δεύτερο.  
Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν και τριανταένα (31) επιλαχόντες, οι οποίοι θα υπεισέλθουν, κατά τη 
σειρά προτεραιότητας µε την οποία θα κληρωθούν, στη θέση των αρχικών τυχερών, εφόσον οι 
τελευταίοι δεν αποδεχθούν το ∆ώρο ή δεν ανευρεθούν κατά τα οριζόµενα στον όρο 4 κατωτέρω. Οι 
τυχεροί νικητές δεν εξαιρούνται από τις τυχόν λοιπές κληρώσεις των Λογαριασµών. 
 

4. Ενηµέρωση νικητών: Οι νικητές της Κλήρωσης θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα στον 
τηλεφωνικό αριθµό που είναι καταχωρηµένος στο σύστηµά της (σε περίπτωση ανηλίκων νικητών 
δικαιούχων Λογαριασµού «Μεγαλώνω ΤΤ», η ενηµέρωση θα πραγµατοποιηθεί προς και δια των 
ασκούντων τη γονική µέριµνα αυτών), µέχρι και τις 28.01.2019, προκειµένου να ενηµερωθούν σχετικά 
και να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι το ∆ώρο τους και, σε θετική περίπτωση, να ενηµερωθούν 
σχετικά µε τη διαδικασία απόδοσής του (ανάγκη γνωστοποίησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 



  

 

ταχυδροµείου τους ή/και του αριθµού κινητού τηλεφώνου τους σε κατάστηµα της Τράπεζας, εάν δεν 
το έχουν ήδη πράξει). Εάν κάποιος νικητής αρνηθεί να παραλάβει το ∆ώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η 
τηλεφωνική επικοινωνία µαζί του µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, χάνει το δικαίωµά του και στη θέση του 
υπεισέρχεται ο πρώτος κ.ο.κ., κατά τη σειρά της κλήρωσής του, αναπληρωµατικός/αναπληρωµατικοί, ο 
οποίος/οι οποίοι θα ειδοποιηθεί/ειδοποιηθούν και αυτός/αυτοί τηλεφωνικά από την Τράπεζα κατά τα 
ανωτέρω µέχρι και τις 04.02.2019. 
 

5. Αποστολή ∆ώρων: Η αποστολή των «Κωδικών €πιστροφή» στους νικητές θα γίνει είτε µε µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα είναι καταχωρηµένη στο 
σύστηµα της Τράπεζας ή µέσω γραπτού µηνύµατος (sms) σε αριθµό κινητού τηλεφώνου που θα είναι 
καταχωρηµένος στο σύστηµα της Τράπεζας. Στην περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος δικαιούχος 
του λογαριασµού «Μεγαλώνω ΤΤ», τo e-mail ή sms θα αποσταλεί προς έναν εκ των ασκούντων τη 
γονική µέριµνα αυτού, σε ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθµό κινητού τηλεφώνου που αυτός έχει ήδη ή 
θα δηλώσει στην Τράπεζα. Η αποστολή των e-mails ή/και sms θα πραγµατοποιηθεί µετά τη διενέργεια 
της Κλήρωσης και το αργότερο έως τις 28.02.2019. 
 

6. Χρήση ∆ώρων – Επιπλέον Χρεώσεις: Η χρήση κάθε «Κωδικού €πιστροφή» ισχύει για ένα (1) άτοµο 
και για την έκδοση/αγορά δύο (2) αεροπορικών «Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή» οικονοµικής 
θέσης για απευθείας πτήσεις εξωτερικού µακρινών αποστάσεων που εκτελούνται από το δίκτυο της 
AEGEAN (αντιστοιχεί δηλαδή σε ένα ταξίδι µετ’ επιστροφής κατά τα υπό 3 ανωτέρω αναλυτικά 
περιγραφόµενα).  
Αφορά µόνο σε κρατήσεις και πτήσεις που θα πραγµατοποιηθούν έως και τις 31.12.2019 στο 
https://eurobankepistrofiel.aegeanair.com.  
Η έκδοση/αγορά των «Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή» µπορεί να πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά µε 
τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που συµµετέχει στο πρόγραµµα επιβράβευσης κατοχών 
καρτών Eurobank €πιστροφή. 
Ο κάθε «Κωδικός €πιστροφή» µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µία (1) φορά. 
Στα «Εισιτήρια µε Κωδικό €πιστροφή» δεν παρέχεται η δυνατότητα οποιασδήποτε αλλαγής των 
στοιχείων τους ή/και ακύρωσής τους, µετά την έκδοσή τους. 
Για τους όρους έκδοσης «Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή» (ήτοι «Εισιτηρίων €πιστροφή» µε χρήση 
«Κωδικού €πιστροφή») της AEGEAN και γενικά για το πρόγραµµα €πιστροφή µπορείτε να 
ενηµερωθείτε αναλυτικά στο www.epistrofi-eurobank.gr. ∆ιευκρινίζεται ότι τα «Εισιτήρια µε Κωδικό 
€πιστροφή» δεν περιλαµβάνουν φόρους, τέλη αεροδροµίων, χρεώσεις του ∆.Α.Α. (∆ιεθνούς 
Αερολιµένος Αθηνών), επασφάλιστρα, ως και κάθε επιπλέον χρέωση ή τέλος επιβαλλόµενα στους 
επιβάτες από οποιαδήποτε Αρχή ή Φορέα.  
 

7. Όροι: Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συµβολαιογράφο Αθηνών 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 της Ενέργειας είναι, επίσης, από 29.10.2018 έως και 31.12.2019 
διαθέσιµοι σε όλα τα καταστήµατα της Τράπεζας. 
 

8. ∆ικαίωµα άρνησης συµµετοχής: Όσοι δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Κλήρωση και εν γένει 
στην Ενέργεια, έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν τη συµµετοχή τους σε αυτήν, υποβάλλοντας σχετική 
δήλωση στην Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking, στον τηλεφωνικό αριθµό 
210.95.55.000 ή 801.111.1144, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της Κλήρωσης. Στην 
περίπτωση των ανήλικων δικαιούχων του Λογαριασµού «Μεγαλώνω ΤΤ» παρέχεται το σχετικό 
δικαίωµα άρνησης συµµετοχής στην Κλήρωση ασκείται δια των ασκούντων τη γονική µέριµνα αυτών, 
ως περιγράφεται ανωτέρω. 

 
9. Τροποποίηση - Ματαίωση: Η Τράπεζα δικαιούται να µαταιώσει την Ενέργεια/Κλήρωση ή να µεταβάλει 

την ηµεροµηνία αυτής, καθώς επίσης και να τροποποιήσει τους όρους συµµετοχής, εφόσον συντρέχει 
σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης στην ιστοσελίδα της eurobank.gr.  
 

10. Συναινέσεις: Η συµµετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω. 

 

 


