ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΜΕΓΑΛΩΝΩ»
Ο ανήλικος δικαιούχος του λογαριασμού «Μεγαλώνω» (στο εξής «ο Λογαριασμός») έχει δικαίωμα
συμμετοχής στις κληρώσεις του Λογαριασμού αυτού σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν :
1. Η Τράπεζα, κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού, χορηγεί στο όνομα του ανηλίκου δικαιούχου ειδική κάρτα
μέλους, η οποία αναγράφει το ονοματεπώνυμό του, το μοναδικό κωδικό αριθμό που θα δημιουργείται
αυτόματα από το σύστημά της για τη συμμετοχή του στις ειδικές κληρώσεις του Λογαριασμού (στο εξής
«ο Κωδικός Αριθμός»), τον αριθμό του Λογαριασμού, καθώς και τον κωδικό αριθμό του ως πελάτη της
Τράπεζας (στο εξής «Κωδικός Πελάτη»).
2. Ο ανήλικος δικαιούχος του Λογαριασμού συμμετέχει σε κληρώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε
εξάμηνο, και συγκεκριμένα κατά την εβδομάδα στην οποία περιλαμβάνεται η τελευταία ημέρα του Ιουνίου
και του Δεκεμβρίου, και συνδέονται με τις κληρώσεις του Λαϊκού Λαχείου, παρέχοντάς του την ευκαιρία
να κερδίσει τα ποσά που αναφέρονται κατωτέρω στον όρο 3, εφόσον τα τέσσερα τελευταία ψηφία του
Κωδικού Αριθμού του συμπίπτουν με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του πρώτου αριθμού του Λαϊκού
Λαχείου που κληρώνεται την αντίστοιχη εβδομάδα.
3. Στον τυχερό ανήλικο δικαιούχο θα παρέχεται από την Τράπεζα ποσό που αντιστοιχεί στο εκατό τοις εκατό
(100%) του υπολοίπου του Λογαριασμού του κατά την ημερομηνία της κλήρωσης, με ανώτατο όριο το
ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000).
Επιπλέον, ο ανήλικος δικαιούχος θα συμμετέχει και σε ετήσια κλήρωση που διεξάγεται εντός της
εβδομάδος στην οποία περιλαμβάνεται η 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και συνδέεται με την κλήρωση του
Λαϊκού Λαχείου της εβδομάδας αυτής. Το ποσό που θα κερδίζει ο τυχερός θα αντιστοιχεί - λόγω της
Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης (31/10) - στο 200% του υπολοίπου του Λογαριασμού του κατά την
ημερομηνία της κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, με ανώτατο όριο το ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(€500.000).
4. Τα ποσά των κερδών θα καταβάλλονται από την Τράπεζα με ισόποση πίστωση του Λογαριασμού που θα
γίνεται το αργότερο μετά την πάροδο δύο (2) εργασίμων ημερών από την εκάστοτε ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.
Η ενημέρωση των ασκούντων τη γονική μέριμνα του τυχερού ανήλικου δικαιούχου γίνεται γραπτώς ή
τηλεφωνικώς από την αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας.
5. Οι τυχεροί συμμετέχουν και στις επόμενες κληρώσεις.
6. Με τη συμπλήρωση του δεκάτου εβδόμου (17ου) έτους της ηλικίας του, ο δικαιούχος του Λογαριασμού
δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις του Λογαριασμού και η ειδική κάρτα μέλους του θα
απενεργοποιείται ως προς το δικαίωμά του αυτό.
7. Τα ποσά των κερδών από τις παρούσες κληρώσεις θα παραμένουν δεσμευμένα στο Λογαριασμό για
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της πίστωσης, εκτός αν ο ανήλικος δικαιούχος συμπληρώσει νωρίτερα
το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας του, οπότε και τα ποσά αυτά απελευθερώνονται και
προσαυξάνουν το ελεύθερα διαθέσιμο υπόλοιπο του Λογαριασμού.
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8. Τα ποσά των κερδών υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις και, επομένως, το ποσό
που τελικώς θα πιστώνεται στους Λογαριασμούς των τυχερών θα είναι το εναπομείναν μετά την
αφαίρεση των προβλεπομένων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία φόρων και τυχόν λοιπών
κρατήσεων.
9. Οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου δικαιούχου λαμβάνουν γνώση των όρων συμμετοχής στις
κληρώσεις του Λογαριασμού κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού με την παράδοση σ’ αυτούς του εντύπου
που τους περιέχει και δηλώνουν ενυπόγραφα στην αίτηση ανοίγματος του Λογαριασμού ότι τους
αποδέχονται. Οι όροι της κλήρωσης είναι επίσης διαρκώς διαθέσιμοι, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τα
καταστήματα της Τράπεζας και από το διαδικτυακό της τόπο (eurobank.gr).
10. Οι κληρώσεις και το εξ αυτών όφελος δεν αποτελούν υποχρεωτική παροχή της Τράπεζας, παρέχονται εξ
ελευθεριότητας, και συνεπώς η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης των κληρώσεων, περιορισμού
της συχνότητας διενέργειάς τους, μεταβολής του ποσού των κερδών και εν γένει μεταβολής των όρων
συμμετοχής και διεξαγωγής τους, χωρίς η οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή να συνιστά μεταβολή των όρων
της σύμβασης του Λογαριασμού. Η Τράπεζα γνωστοποιεί την κατάργηση ή μεταβολή μέσω ενημερωτικών
εντύπων που θα είναι διαρκώς διαθέσιμα από τα καταστήματά της ή ανακοινώσεων που θα αναρτώνται
στο διαδικτυακό της τόπο (eurobank.gr) μαζί με τους νέους κάθε φορά όρους. Η τυχόν κατάργηση ή
εκάστοτε μεταβολή των όρων της κλήρωσης θα έχει ισχύ από τις επόμενες της γνωστοποίησης κληρώσεις.
11. Παρέχεται το δικαίωμα άρνησης συμμετοχής στις κληρώσεις, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος των
ασκούντων τη γονική μέριμνα των δικαιούχων του Λογαριασμού σε κατάστημα της Τράπεζας, η οποία
(άρνηση) θα λαμβάνεται υπόψη για κάθε μεταγενέστερη της υποβολής της δήλωσης κλήρωση.
12. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της
παρούσας.
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