ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στην προωθητική ενέργεια
«Έκδοση πιστωτικής κάρτας μασούτης Visa με δώρο 20 ευρώ κέρδος στο πρόγραμμα
επιβράβευσης της κάρτας και δωροεπιταγή μασούτης αξίας 20€»
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 ειδική προωθητική ενέργεια (εφεξής «η Ενέργεια») με δώρο είκοσι (20) ευρώ
κέρδος στο πρόγραμμα επιβράβευσης της κάρτας μασούτης Visa (εφεξής «το
Πρόγραμμα») και μία δωροεπιταγή μασούτης αξίας είκοσι ευρώ (20€) (εφεξής συνολικά
«το Δώρο») για τους πελάτες της που θα πραγματοποιήσουν αίτηση για έκδοση πιστωτικής
κάρτας μασούτης Visa από 15/11/2022 έως και 15/12/2022, η οποία θα εκδοθεί μέχρι και
05/01/2023 (αφορά τις αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί κατά το χρονικό διάστημα ισχύος
της Ενέργειας, ήτοι από 15/11/2022 έως και 15/12/2022), υπό τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις:
1. Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις:
Στην Ενέργεια συμμετέχουν αυτόματα όλοι οι πελάτες/υποψήφιοι πελάτες της Τράπεζας
που θα αιτηθούν την έκδοση πιστωτικής κάρτας μασούτης Visa από οποιοδήποτε δίκτυο
προώθησής της: δίκτυο καταστημάτων Τράπεζας, καταστήματα λιανικής μασούτης, Ebanking, telemarketing & online κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Ενέργειας (ήτοι το
διάστημα από 15/11/2022 έως και 15/12/2022), οι οποίοι και δικαιούνται τη λήψη του
Δώρου υπό την προϋπόθεση ότι η πιστωτική τους κάρτα μασούτης Visa θα εκδοθεί από
την Τράπεζα μέχρι και 05/01/2023.
2. Άρνηση συμμετοχής:
Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης/υποψήφιος 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 14/12/2022.
3. Απόδοση Δώρου:
Τα Δώρο θα αποδοθεί στους δικαιούχους πελάτες ως εξής: α) τα είκοσι (20) ευρώ κέρδος
στο Πρόγραμμα θα πιστωθούν στη νεοεκδοθείσα, ενεργή κάρτα μασούτης Visa του
πελάτη έως και τις 17/01/2023 β) η δωροεπιταγή μασούτης αξίας είκοσι ευρώ (20€) θα
συμφακελωθεί με τη νεοεκδοθείσα κάρτα μασούτης Visa και θα αποσταλεί από κοινού
ταχυδρομικά στον δικαιούχο πελάτη
4. Χρήση Δώρου:
Το Δώρο δύναται να εξαργυρωθεί σε μελλοντικές αγορές του πελάτη στα καταστήματα
λιανικής μασούτης ως εξής: τα είκοσι (20) ευρώ κέρδος στο Πρόγραμμα έως και ένα χρόνο
από την ημερομηνία πίστωσής τους & η δωροεπιταγή μασούτης αξίας είκοσι ευρώ (20€)
μέχρι την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία λήξης.

5. Ευθύνη:
Η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. 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. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε δικαιούχο
του Δώρου πελάτη 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 Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
6. Όροι – Ματαίωση – Τροποποίηση:
Οι παρόντες όροι της Ενέργειας θα είναι διαθέσιμοι, όπως εκάστοτε ισχύουν, στη
διαδικτυακή διεύθυνση https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/pdf/campaigns/oroiekdosis-pistotikis-masoutis-visa-20-euro-kerdos-20-euro-doroepitagi. 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 που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για έκδοση της πιστωτικής κάρτας μασούτης Visa
μέσω σχετικού μηνύματος (sms ή email).
7. Προσωπικά Δεδομένα:
Η Τράπεζα δηλώνει ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην
Ενέργεια 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.
8. Συναινέσεις:
Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων της Ενέργειας, όπως αυτοί παρατίθενται στο παρόν.
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