Όροι προωθητικής ενέργειας
«Έκδοση online και χρήση πιστωτικής κάρτας Eurobank µε δώρο
Εισιτήρια µε Κωδικό €πιστροφή»
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Γενικά
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
03/05/2022 έως και 15/06/2022 (εφεξής «η Προθεσµία») ειδική προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση
της έκδοσης online και χρήσης των πιστωτικών καρτών εκδόσεώς της (εφεξής «η Ενέργεια») µε δώρο έναν (1)
«Κωδικό €πιστροφή» για την έκδοση δύο (2) αεροπορικών «Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή», οικονοµικής θέσης,
για μία (1) απευθείας πτήση µετ’ επιστροφής, εσωτερικού, που εκτελείται µε το δίκτυο της AEGEAN και της Olympic
Air (εφεξής «τα ∆ώρα» και έκαστο αυτών «το ∆ώρο»), µέσω του προγράµµατος επιβράβευσης κατόχων καρτών
Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραµµα»), για κάθε πελάτη της Τράπεζας που α) θα αιτηθεί ηλεκτρονικά,
μέσω της υπηρεσίας e-Banking της Τράπεζας, κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας, την έκδοση νέας κύριας πιστωτικής
κάρτας, τύπου Visa Classic, Visa Gold, ΜasterCard Classic, MasterCard Gold, Personal Banking Visa και Cosmote
World MasterCard, εκδόσεως της Τράπεζας, που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εφεξής «η Κάρτα» και από κοινού
«οι Κάρτες»), η οποία θα εκδοθεί έως και 30/06/2022, και β) θα πραγματοποιήσει αγορές συνολικής αξίας
τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ με χρέωση της νέας Κάρτας του μέχρι και τις 15/07/2022, σύμφωνα με τους
κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις:
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής - Προϋποθέσεις: ∆ικαίωµα συµµετοχής στην Ενέργεια έχουν αυτόματα όσοι πελάτες της
Τράπεζας πληρούν σωρευτικά τις στο παρόν προβλεπόµενες προϋποθέσεις:
α) θα υποβάλουν ηλεκτρονικά, µέσω της υπηρεσίας e-Banking της Eurobank, κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας
(ήτοι από 03/05/2022 έως και 15/06/2022) αίτηση για την έκδοση νέας Κάρτας (νέας κύριας πιστωτικής κάρτας
τύπου Visa Classic, Visa Gold, ΜasterCard Classic, MasterCard Gold, Personal Banking Visa και Cosmote World
MasterCard),
β) θα γίνει η ως άνω αίτησή τους δεκτή από την Τράπεζα και η εκδοθείσα νέα Κάρτα θα φέρει ηµεροµηνία έκδοσης
µέχρι και 30/06/2022,
γ) θα πραγματοποιήσουν από την ημερομηνία έκδοσης της νέας Κάρτας τους μέχρι και 15/07/2022 αγορές με
χρέωση της νέας Κάρτας τους συνολικής αξίας τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ,
δ) θα διατηρήσουν σε ισχύ τη νέα Κάρτα τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την έκδοσή της έως και
15/08/2022 (καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του Δώρου) και δεν θα υποβάλουν αίτηση διακοπής της ή δεν
θα έχει αυτή για κάποιον λόγο ακυρωθεί και
ε) δεν θα έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Τράπεζα τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ως άνω
αίτησης για έκδοση νέας Κάρτας, όσο και κατά την ηµεροµηνία αποστολής των Κωδικών €πιστροφή (∆ώρου), που
θα πραγµατοποιηθεί έως και 15/08/2022.
Για τους σκοπούς της Ενέργειας και της πλήρωσης του υπό 1.γ) ανωτέρω προβλεπόμενου κριτηρίου [συνολικές
αγορές αξίας πενήντα (50) ευρώ και άνω] δεν συνυπολογίζονται τυχόν συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μεν
από την ημερομηνία έκδοσης της νέας Κάρτας έως και 15/07/2022, αλλά που θα ακυρωθούν ή αντιλογιστούν μέχρι
και τις 15/8/2022. Επίσης, δεν προσμετρώνται για τους σκοπούς της Ενέργειας οι αναλήψεις μετρητών και οι
συναλλαγές με εταιρείες στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών/καζίνο και οι πληρωμές Δημοσίου.
Σε περίπτωση συναλλαγής με δόσεις, προσμετράται το συνολικό ποσό της αγοράς και όχι μόνο η εκάστοτε δόση.
2. ∆ώρο: Όλοι οι πελάτες της Τράπεζας, που θα πληρούν σωρευτικά τις στους παρόντες όρους προβλεπόµενες
προϋποθέσεις θα λάβουν από την Τράπεζα µέχρι και τις 15/08/2022, για κάθε νέα Κάρτα τους, την έκδοση της
οποίας θα αιτηθούν ηλεκτρονικά μέσω του e-Banking της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας και η οποία
θα εκδοθεί έως και 15/06/2022, κατά τα ειδικότερα στους παρόντες όρους προβλεπόμενα (εφόσον πληρούν και
τους λοιπούς υπό 1. ανωτέρω προβλεπόμενους όρους), έναν (1) «Κωδικό €πιστροφή» για την έκδοση δύο (2)
αεροπορικών «Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή», οικονοµικής θέσης, για µία (1) απευθείας πτήση µετ’
επιστροφής, εσωτερικού, που εκτελείται από το δίκτυο της AEGEAN και της Olympic Air (τα ως άνω δύο αεροπορικά
εισιτήρια θα πρέπει να αντιστοιχούν, δηλαδή, σε ένα ταξίδι µετ’ επιστροφής, ήτοι πτήση προς ορισµένο προορισµό
εσωτερικού το πρώτο εξ αυτών και επιστροφής από αυτόν στον αρχικό τόπο αναχώρησης το δεύτερο).

3. Προϋποθέσεις Χρήσης ∆ώρου - Χρεώσεις: Προϋπόθεση για τη χρήση του ∆ώρου είναι κατά την ηµεροµηνία
έκδοσης/αγοράς των «Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή» ο πελάτης να είναι κάτοχος ενεργής κάρτας Eurobank
που συµµετέχει στο Πρόγραµµα, στην οποία και θα χρεωθούν οι κατωτέρω υπό 5. αναλυτικά περιγραφόµενες
χρεώσεις (οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο ∆ώρο/«Εισιτήρια µε Κωδικό €πιστροφή»).
4. Αποστολή ∆ώρων: Η αποστολή των «Κωδικών €πιστροφή» στους νικητές θα γίνει έως και τις 15/08/2022, είτε
µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή γραπτό µήνυµα (SMS) σε ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθµό
κινητού τηλεφώνου που οι δικαιούχοι αυτού πελάτες έχουν δηλώσει στην Τράπεζα.
5. 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 μία (1)
απευθείας πτήση μετ’ επιστροφής, εσωτερικού, που εκτελείται από το δίκτυο της AEGEAN και της Olympic Air
(αντιστοιχεί δηλαδή σε ένα ταξίδι µετ’ επιστροφής κατά τα υπό 2. ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόµενα).
Αφορά µόνο σε κρατήσεις και πτήσεις που θα πραγµατοποιηθούν από την ημερομηνία λήψης του «Κωδικού
€πιστροφή» έως και 31/12/2022, μέσω της σελίδας: eurobankepistrofiel.aegeanair.com.
Η έκδοση/αγορά των «Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή» µπορεί να πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά µε τη χρήση
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Eurobank που συµµετέχει στο Πρόγραµµα.
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.
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του ∆ώρου, όπως η ηµεροµηνία λήξης του «Κωδικού €πιστροφή»,
πληροφορίες για την έκδοση των εισιτηρίων και την πραγµατοποίηση των ταξιδιών, οι προορισµοί του ταξιδιού
κ.ά. θα αναγράφονται στο email ή SMS που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος κατά την αποστολή του ∆ώρου.
Για τους αναλυτικούς όρους έκδοσης «Εισιτηρίων µε Κωδικό €πιστροφή» και γενικά για το Πρόγραµµα µπορείτε να
ενηµερωθείτε στο https://www.eurobank.gr/el/epistrofi. Για συχνές ερωτήσεις ενηµερωθείτε στο
https://www.eurobank.gr/el/epistrofi/kerdiste- eksarguroste/suxnes-erotiseis-aegean-epistrofi.
∆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.
6. Όροι – Ματαίωση – Τροποποίηση: Οι παρόντες όροι της Ενέργειας είναι διαθέσιµοι, όπως εκάστοτε ισχύουν,
στο www.eurobank.gr, καθώς και στα καταστήµατα της Τράπεζας έως και 15/08/2022. Η Τράπεζα δικαιούται να
τροποποιήσει τους παρόντες όρους συµµετοχής ή ακόµη και να µαταιώσει την Ενέργεια συνολικά, εφόσον
συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης των πελατών της στο https://www.eurobank.gr//media/eurobank/pdf/campaigns/oroi-ekdosis-online-pistotikis-doro-eisitiria-aegean-may-june-2022
7. Ευθύνη Τράπεζας: Η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση των ∆ώρων. 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 ∆ώρα, τη χρήση τους 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 στα ∆ώρα.
8. Συναινέσεις: Η συµµετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων
των όρων της Ενέργειας, όπως παρατίθενται στο παρόν.
9. Άρνηση Συµµετοχής: Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν επιθυµεί να συµµετάσχει στην Ενέργεια, µπορεί να
το δηλώσει στην Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking, στον τηλεφωνικό αριθµό 210 95.55.000
µέχρι και 15/07/2022.

10. Προσωπικά Δεδομένα: Η Τράπεζα δηλώνει ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην
Ενέργεια πελατών 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/gdprprosopika-dedomena και διατίθεται σε έντυπη μορφή και από τα καταστήματά της.

