Όροι προωθητικής ενέργειας
«Χρήση πιστωτικής κάρτας Eurobank με δώρο 50 ευρώ στο πρόγραμμα
επιβράβευσης €πιστροφή για 20 νικητές»
Γενικά
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Τράπεζα»),
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, με Αρ. ΓΕΜΗ 154558160000, διοργανώνει ειδική
προωθητική ενέργεια (εφεξής «η Ενέργεια») με δώρο πενήντα (50) ευρώ €πιστροφή (εφεξής «το
Δώρο»), μέσω του προγράμματος επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το
Πρόγραμμα») για κάθε έναν από τους είκοσι (20) τυχερούς νικητές που θα αναδειχθούν μέσα από
κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
Τα ευρώ €πιστροφή μπορούν να εξαργυρωθούν για αγορές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
Eurobank που συμμετέχει στο Πρόγραμμα σε περισσότερες από οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500)
συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις. Οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για
το Πρόγραμμα αλλά και ειδικά για τα ευρώ €πιστροφή που έχουν συγκεντρώσει στο
www.eurobank.gr/el/epistrofi ή μέσω της εφαρμογής €πιστροφή app.
1. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν αποκλειστικά και μόνο οι
πελάτες της Τράπεζας, κάτοχοι πιστωτικής κάρτας Eurobank Mastercard ή Visa Classic, ή
Eurobank Mastercard ή Visa Gold (εφεξής «οι Κάρτες» και έκαστη αυτών «η Κάρτα»), που θα
προσκληθούν προς τούτο μέσω γραπτού μηνύματος (SMS, Viber) ή μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) σε τηλεφωνικό αριθμό ή σε ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην
Τράπεζα (εφεξής «το Μήνυμα») και για τη συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα Eurobank που
αναγράφεται σε αυτό το Μήνυμα.
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Ο πελάτης δικαιούται να συμμετάσχει στην Κλήρωση εφόσον:
•

Πραγματοποιήσει αγορά/-ές ελάχιστης συνολικής αξίας εκατό ευρώ (100€) χρησιμοποιώντας
την Κάρτα του από την ημέρα που έλαβε το Μήνυμα έως και την τελευταία ημέρα του μήνα
κατά τον οποίο έλαβε το Μήνυμα. Για κάθε εκατό ευρώ (100€) αγορών ο πελάτης θα κερδίζει
και μία (1) συμμετοχή στην Κλήρωση, ήτοι ρητώς επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές στην
Κλήρωση.

•

Δεν παρουσιάζει καθυστέρηση στην αποπληρωμή τυχόν οφειλών του προς την Τράπεζα κατά
τον χρόνο απόδοσης του Δώρου.

Επιπλέον,
•

Στην Ενέργεια δεν συμμετέχουν τυχόν συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μεν εντός της
σχετικής προθεσμίας, αλλά που, στη συνέχεια, θα ακυρωθούν ή θα αντιλογιστούν μέχρι και την
πίστωση του Δώρου.

•

Δεν προσμετρώνται για τους σκοπούς της Ενέργειας οι αναλήψεις μετρητών και οι συναλλαγές
με εταιρείες στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών και καζίνο.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1

3. Κλήρωση: Η Κλήρωση θα διεξαχθεί τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά το τέλος του μήνα
κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκαν οι αγορές για συμμετοχή στην Ενέργεια, στα γραφεία της
Τράπεζας που βρίσκονται στον Πειραιά Αττικής, Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου Παναγιώτη 18 και
Γραβιάς, ΤΚ 18545, παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας και της Συμβολαιογράφου Αθηνών
κυρίας Μάρθας-Αικατερίνης Γασπαρινάτου (Ακαδημίας 4, Αθήνα) ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή
της.
4. Νικητές – Επιλαχόντες – Δώρα: Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές και είκοσι
(20) επιλαχόντες. Καθένας από τους νικητές της Κλήρωσης θα κερδίσει πενήντα (50) ευρώ
€πιστροφή.
5. Απόδοση δώρου: Τα πενήντα (50) ευρώ €πιστροφή θα πιστωθούν προς εξαργύρωση σε κάρτα
του πελάτη που συμμετέχει στο Πρόγραμμα έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την
Κλήρωση, θα ισχύουν δε για ένα (1) έτος από την ημερομηνία πίστωσής τους σύμφωνα με τους
όρους του Προγράμματος. Προϋπόθεση για την πίστωσή τους είναι κατά την ημερομηνία της
πίστωσης ο πελάτης να είναι κάτοχος ενεργής κάρτας Eurobank που συμμετέχει στο Πρόγραμμα
και η οποία να έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημερομηνία της πίστωσης.
6. Όροι – Ματαίωση – Τροποποίηση: Οι παρόντες όροι της Ενέργειας είναι διαθέσιμοι, όπως
εκάστοτε ισχύουν, μέσω του σχετικού υπερσυνδέσμου (link) που περιλαμβάνεται στο Μήνυμα. 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 δικαιούνται συμμετοχής σε αυτή μέσω σχετικού Μηνύματος.
7. Συναινέσεις: Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των όρων της Ενέργειας όπως παρατίθενται στο παρόν.
8. 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 έως και την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο
έλαβε το Μήνυμα.
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