Όροι & Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας
«Προώθηση “Fast Loan” με συμμετοχή σε Κλήρωση με Δώρο συσκευές LG»
Noέμβριος 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 16.11.2022 έως και 30.11.2022 (εφεξής «η
Προθεσμία»), την προωθητική ενέργεια «Προώθηση “Fast Loan” με συμμετοχή σε Κλήρωση με
Δώρο συσκευές LG» (εφεξής «η Ενέργεια»), με δώρο δεκαέξι (16) συνολικά συσκευές LG, και πιο
συγκεκριμένα οκτώ (8) οικιακές συσκευές πλύσης (πλυντήριο/στεγνωτήριο ρούχων) – ψύξης
(ψυγειοκαταψύκτης) & οκτώ (8) τηλεοράσεις (βλ. αναλυτικότερα υπό 7. κατωτέρω, εφεξής «το
Δώρο» / «τα Δώρα») , από μία (1) για κάθε έναν από τους δεκαέξι (16) νικητές που θα αναδειχθούν
μέσα από κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση»), σύμφωνα με τους κατωτέρω αναλυτικά
περιγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις:
1. Προϋποθέσεις – Τρόπος Συμμετοχής: Στην Κλήρωση θα συμμετάσχουν αυτόματα οι πελάτες
της Τράπεζας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής
«οι Συμμετέχοντες» / «ο Συμμετέχων»):
Α) αιτηθούν, εντός της Προθεσμίας, τη λήψη νέου δανείου “Fast Loan” από την Τράπεζα
(εφεξής «το Δάνειο»), η αίτησή τους εγκριθεί και το Δάνειό τους εκταμιευθεί έως και
30.11.2022 και
Β) δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση στην αποπληρωμή τυχόν οφειλών τους προς την
Τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκεια της Προθεσμίας μέχρι και τον χρόνο απόδοσης του Δώρου
τους και
Γ) διατηρήσουν ενεργό το Δάνειό τους (δηλαδή δεν θα έχει αυτό αποπληρωθεί ολοσχερώς)
τουλάχιστον μέχρι και τον χρόνο απόδοσης του Δώρου τους.
2. Αριθμός Συμμετοχών / Πολλαπλές Συμμετοχές: Ρητώς διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της
παρούσας Ενέργειας, ο κάθε Συμμετέχων λαμβάνει μέρος στην Κλήρωση με μια (1) συμμετοχή
ανά εκταμιευμένο Δάνειο, εφόσον πληροί σωρευτικά (κάθε φορά, ανά Δάνειο) όλες τις υπό
1.Α) έως και 1.Γ) ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, με τον υπό 3., ωστόσο,
αμέσως κατωτέρω αναφερόμενο ποσοτικό περιορισμό.
3. Ποσοτικός Περιορισμός: Στο πλαίσιο της Ενέργειας και σύμφωνα με τους όρους αυτής, ο κάθε
Συμμετέχων δύναται να λάβει ένα (1) μόνο Δώρο.
4. 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 30.11.2022.
5. Κλήρωση: Η Κλήρωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 12.12.2022. Τόπος διεξαγωγής της
Κλήρωσης, παρουσία εκπροσώπων της Τράπεζας, είναι τα γραφεία της Τράπεζας, που
βρίσκονται στον Πειραιά Αττικής, Παπαστράτου 19, Τ.Κ. 185 45, εκτός αν η Τράπεζα ορίσει
διαφορετικά με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της www.eurobank.gr/el/epistrofi.
6. Νικητές – Αναπληρωματικοί – Γνωστοποίηση Στοιχείων Νικητών: Από την Κλήρωση θα
αναδειχθούν δεκαέξι (16) τυχεροί νικητές, καθώς και δεκαέξι (16) αναπληρωματικοί αυτών, οι
οποίοι (αναπληρωματικοί) θα υπεισέλθουν, κατά τη σειρά κλήρωσής τους, στη θέση των
αρχικών τυχερών, εφόσον οι τελευταίοι δεν αποδεχθούν το Δώρο τους ή δεν ανευρεθούν
κατά τα οριζόμενα υπό 8. κατωτέρω. Τα στοιχεία των τελικών νικητών (ονοματεπώνυμα και
τόπος κατοικίας) που αποδέχθηκαν το Δώρο τους και συγκατατέθηκαν στη γνωστοποίηση των
στοιχείων τους, κατά τα υπό 8. κατωτέρω περιγραφόμενα, θα αναρτηθούν και θα
παραμείνουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://www.eurobank.gr/el/retail/proiontaupiresies/proionta/daneia/katanalotika/fast-loan από 19.01.2023 έως και 02.02.2023.

7. Δώρο: Οι δεκαέξι (16) νικητές που θα αναδειχθούν από την Κλήρωση, κατά τα υπό 5. και 6.
ανωτέρω προβλεπόμενα, θα κερδίσουν Δώρο σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής τους από την
Κλήρωση, ως ακολούθως:
a) οι δύο (2) πρώτοι νικητές, βάσει της σειράς με την οποία θα αναδειχθούν από την Κλήρωση,
θα κερδίσουν από μία (1) οικιακή συσκευή πλύσης (πλυντήριο/στεγνωτήριο ρούχων) LGF4DV909H2EA,
β) οι δύο (2) επόμενοι νικητές θα κερδίσουν από μία (1) οικιακή συσκευή πλύσης
(πλυντήριο/στεγνωτήριο ρούχων) LG-F4DV710H1E,
γ) οι δύο (2) επόμενοι νικητές, θα κερδίσουν από μία (1) οικιακή συσκευή ψύξης
(ψυγειοκαταψύκτης) LG-GBP62PZNBC,
δ) οι δύο (2) επόμενοι νικητές, θα κερδίσουν από μια (1) οικιακή συσκευή ψύξης
(ψυγειοκαταψύκτης) LG-GBB72PZVGN και
ε) οι επόμενοι και τελευταίοι οκτώ (8), κατά τη σειρά ανάδειξής τους από την Κλήρωση, θα
κερδίσουν από μία (1) τηλεόραση LG UQ81 4K Smart UHD TV 43 ιντσών, έκαστος. Ρητώς
διευκρινίζεται ότι τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
8. Ενημέρωση Νικητών: Οι τυχεροί νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα, στον
τηλεφωνικό αριθμό που είναι καταχωρισμένος στο σύστημα της Τράπεζας μέχρι και
09.01.2023, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή όχι
το Δώρο τους και, σε θετική περίπτωση, να πληροφορηθούν τη διαδικασία παραλαβής του.
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επικοινωνίας θα ζητηθεί η συγκατάθεσή τους, εάν το επιθυμούν,
για την ανάρτηση των στοιχείων τους (ονοματεπωνύμου και τόπου κατοικίας) ως νικητών της
Κλήρωσης για λόγους διαφάνειάς της (της Κλήρωσης), κατά τα υπό 6. ανωτέρω αναφερόμενα.
Εάν ο τυχερός αρνηθεί το Δώρο 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,
δεύτερος κ.ο.κ. αναπληρωματικός / αναπληρωματικοί, κατά τη σειρά της κλήρωσής του / τους
στο πλαίσιο της Κλήρωσης και μέχρι εξαντλήσεως αυτών, ο οποίος / οι οποίοι θα ειδοποιηθεί
/ ειδοποιηθούν και αυτός / αυτοί τηλεφωνικά από την Τράπεζα κατά τ α ανωτέρω μέχρι και
16.01.2023. Εάν και αυτός / αυτοί αρνηθεί / αρνηθούν το Δώρο ή δεν καταστεί εφικτή η
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του / τους μέχρι την τελευταία αυτή ημερομηνία, χάνει / χάνουν
το δικαίωμά του / τους οριστικά και η Τράπεζα δύναται να διαθέσει το / τα αδιάθετο / αδιάθετα
Δώρο / Δώρα κατά την ελεύθερη κρίση της.
9. Απόδοση Δώρου: Η παράδοση των Δώρων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί από
μεταφορική εταιρεία με έξοδα της Τράπεζας έως και 02.02.2023, στη διεύθυνση που είναι
καταχωρισμένη στα συστήματα της Τράπεζας, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου
παράδοσης-παραλαβής για λόγους απόδειξης.
10. 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 τα Δώρα,
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 Δώρα.
11. Όροι – Τροποποίηση – Ματαίωση: Οι παρόντες όροι είναι και θα παραμείνουν διαθέσιμοι
μέχρι και 03.02.2023 στα καταστήματα της Τράπεζας, καθώς
και στο
https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/pdf/campaigns/oroi-energeias-fast-loan-dorosuskeues-lg-nov-22
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/el/epistrofi).. 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.

12. 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.
13. Ανεπιφύλακτη Αποδοχή: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω.

