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 ∆ώρο») για τους πελάτες της που θα πραγµατοποιήσουν αίτηση για έκδοση πιστωτικής κάρτας
µασούτης Visa από 17/09-30/11/2021, η οποία θα εκδοθεί µέχρι και 10/11/2021 (αφορά τις αιτήσεις που έχουν
καταχωρηθεί το διάστηµα 17/09-31/10/2021) & µέχρι τις 10/12/2021 (αφορά τις αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί
το διάστηµα 01/11-31/11/2021) , υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. ∆ικαίωµα 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, E-banking,
telemarketing & online κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της Ενέργειας (ήτοι το διάστηµα από 17/09/2021
έως και 31/10/2021), οι οποίοι και δικαιούνται τη λήψη του ∆ώρου υπό την προϋπόθεση ότι η πιστωτική
τους κάρτα µασούτης Visa θα εκδοθεί από την Τράπεζα µέχρι και 10/11/2021 & 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, E-banking,
telemarketing & online κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της Ενέργειας (ήτοι το διάστηµα από 01/11/2021
έως και 30/11/2021), οι οποίοι και δικαιούνται τη λήψη του ∆ώρου υπό την προϋπόθεση ότι η πιστωτική
τους κάρτα µασούτης Visa θα εκδοθεί από την Τράπεζα µέχρι και 10/12/2021
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 01/11/2021.
3. Απόδοση ∆ώρου: Τα ∆ώρο θα αποδοθεί στους δικαιούχους πελάτες ως εξής: α) τα είκοσι (20) ευρώ
κέρδος στο Πρόγραµµα θα πιστωθούν στη νεοεκδοθείσα, ενεργή κάρτα του πελάτη έως και τις 17/12/2021
(αφορά τις αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί το διάστηµα 17/09-31/10/2021) & µέχρι τις 17/01/2021 (αφορά
τις αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί το διάστηµα 01/11-30/11/2021) 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 ∆ώρου: Το ∆ώρο 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 ∆ώρου. 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 ∆ώρο. Η Τράπεζα δεν φέρει καµία ευθύνη,
ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε δικαιούχο του ∆ώρου 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 ∆ώρο, τη χρήση του ∆ώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
6. Όροι – Ματαίωση – Τροποποίηση: Οι παρόντες όροι της Ενέργειας θα είναι διαθέσιµοι, όπως εκάστοτε
ισχύουν, στην διαδικτυακή διεύθυνση https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/pdf/campaigns/oroienergeias-ekdosi-pistotikis-masoutis-visa-20-kerdos-kai-doroepitagi-20-euro.pdf. 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. Συναινέσεις: Η συµµετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων
των όρων της Ενέργειας, όπως αυτοί παρατίθενται στο παρόν.

