
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ανώνυμες εταιρείες α) «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» με 

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8 (εφεξής 

«Eurobank») και β) «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 

057259604000, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονικής, 14ο χιλιόμετρο Θέρμης-Βασιλικών 

(εφεξής «μασούτης») (από κοινού δε η Eurobank και η μασούτης καλούμενοι 

«Διοργανωτές») διοργανώνουν ειδική προωθητική ενέργεια με τίτλο «κερδίστε τα 

ψώνια του καλοκαιριού» (εφεξής «Ενέργεια»), προκηρύσσοντας ως έπαθλο για κάθε 

έναν από τους πέντε (5) νικητές που θα αναδειχθούν από κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 

29/09/2017 (εφεξής «Κλήρωση») κατ’ ανώτατο όριο πεντακόσια ευρώ κέρδος (εφεξής 

«Δώρο» και συνολικά «Δώρα») στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστωτικής κάρτας 

«μασούτης VISA» (εφεξής «Κάρτα»), τα οποία (κατ’ ανώτατο όριο πεντακόσια ευρώ 

κέρδος, σύμφωνα με τα ειδικότερα κατωτέρω υπό 6. προβλεπόμενα) μπορούν να 

εξαργυρωθούν ως έκπτωση σε μελλοντικές αγορές με την Κάρτα σύμφωνα με τους 

ειδικότερους όρους του ως άνω προγράμματος. 

1. Συμμετοχή: Στην Ενέργεια λαμβάνουν μέρος αυτομάτως όλοι οι κάτοχοι Κάρτας, που 

βρίσκεται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις 

κατωτέρω προϋποθέσεις: 

(α) κατά το διάστημα από 15/07/2017 έως και 15/09/2017 (εφεξής «Διάρκεια 

Συμμετοχής») πραγματοποιήσουν έστω και μία (1) αγορά, ανεξαρτήτως ποσού, με την 

Κάρτα τους σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής μασούτης και (β) διατηρήσουν την 

Κάρτα ενεργή και χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της 

Κλήρωσης και πίστωσης του Δώρου στην Κάρτα τους στην περίπτωση που αναδειχθούν 

νικητές της Κλήρωσης. 

Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι της Eurobank, της 

μασούτης, καθώς και των θυγατρικών αυτών εταιρειών. 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος 

συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) Δώρο. Κάθε αγορά με την Κάρτα στα 

καταστήματα λιανικής μασούτης αποτελεί και μια συμμετοχή. Οι συμμετοχές δύνανται να 

αυξηθούν ανάλογα με το πλήθος των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν εντός της 

Διάρκειας Συμμετοχής. 

2. Διοργανωτές: Στο πλαίσιο της Ενέργειας οι Διοργανωτές συμμετέχουν ως εξής:  

α) Η μασούτης διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν οι 

αγορές με την Κάρτα και προσφέρει ένα μέρος των Δώρων που θα αποδοθούν στους 

νικητές.  

β) Η Eurobank προσφέρει το άλλο μέρος των Δώρων, διαχειρίζεται το αρχείο 

συμμετεχόντων στην Ενέργεια, διεξάγει την Κλήρωση μέσω της θυγατρικής της με την 

επωνυμία «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων 

Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 

002433201000, που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & 



Τεώ (εφεξής «Eurobank Household Lending»), καθώς και επιμελείται την ενημέρωση 

των νικητών και απόδοση των Δώρων σε αυτούς.  

3. Άρνηση Συμμετοχής: Κάτοχοι Κάρτας που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 

Κλήρωση (και εν γένει την Ενέργεια) μπορούν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους αυτή 

υποβάλλοντας σχετική δήλωση, προφορική ή έγγραφη, προς τη Eurobank Household 

Lending (25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ.17778, τηλ.: 

210.95.55.000, fax: 210.48.49.600) το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία 

διεξαγωγής της Κλήρωσης. Στην περίπτωση που δεν δηλώσουν την άρνησή τους κατά τα 

ανωτέρω, θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια σύμφωνα 

με τους παρόντες όρους.  

4. Διεξαγωγή Κλήρωσης: Η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 29/09/2017, στα γραφεία της 

Eurobank Household Lending, που βρίσκονται στον Ταύρο Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, 

Θεσσαλονίκης & Τεώ, στον 5ο όροφο, παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας 

Μάρθας - Αικατερίνης Γασπαρινάτου – Βαρελτζίδη ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή 

της. Κατά τη διεξαγωγή της Κλήρωσης έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται όσοι 

συμμετέχοντες το επιθυμούν, εφόσον ειδοποιήσουν σχετικά τη Eurobank Household 

Lending προ δέκα (10) ημερών στον τηλεφωνικό αριθμό 210.95.55.000. 

5. Νικητές: Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) τυχεροί νικητές και ισάριθμοι 

αναπληρωματικοί αυτών, οι οποίοι θα υπεισέλθουν, κατά τη σειρά κλήρωσής τους, στη 

θέση των νικητών στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τα  υπό 8. Κατωτέρω οριζόμενα.  

6. Δώρα: Οι πέντε (5) τυχεροί νικητές, που θα αναδειχθούν από την Κλήρωση, θα 

κερδίσουν την αξία των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει στα καταστήματα λιανικής 

μασούτης κατά τη Διάρκεια Συμμετοχής ως ευρώ loyalty, που θα πιστωθούν μέχρι και τις 

16/10/2017 στο πρόγραμμα επιβράβευσης της Κάρτας εκάστου εκ των νικητών, με 

ανώτατο ποσό πίστωσης τα πεντακόσια ευρώ κέρδος, τα οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν 

να εξαργυρώνουν σε μελλοντικές αγορές με την Κάρτα τους σύμφωνα με τους όρους του 

ως άνω προγράμματος.  

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται μερικά ή ολικά με 

χρήματα ή πίστωση στο λογαριασμό της Κάρτας. 

7. Δημοσίευση Ονομάτων Νικητών: Τα ονόματα των τυχερών νικητών που θα 

αναδειχθούν από την Κλήρωση θα δημοσιευθούν, υπό τους υπό 8. κατωτέρω 

προβλεπόμενους όρους, στην ιστοσελίδα www.eurobank.gr, στην υποενότητα 

Πιστωτικές Κάρτες, καθώς επίσης και στην εταιρική ιστοσελίδα www.masoutis.gr, 

στις 04/10/2017 και θα παραμείνουν δημοσιευμένα μέχρι και τις 04/11/2017.  

8. Διαδικασία Ενημέρωσης – Απόδοσης Δώρων: Οι τυχεροί νικητές της Κλήρωσης θα 

ειδοποιηθούν τηλεφωνικά (στους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας που έχουν 

δηλωθεί κατά την έκδοση της Κάρτας) από τη Eurobank Household Lending από τις 

02/10/2017 μέχρι και τις 05/10/2017 προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και (α) να 

επιβεβαιώσουν ότι δεν είναι υπάλληλοι της Eurobank, της μασούτης ή θυγατρικής αυτών 

εταιρειών, σύμφωνα με τα υπό 1 παρ. 2 ανωτέρω προβλεπόμενα, (β) να δηλώσουν αν 



αποδέχονται ή όχι το Δώρο τους και (γ) εάν συναινούν στην ανάρτηση των στοιχείων 

τους στις ιστοσελίδες www.eurobank.gr και www.masoutis.gr, σύμφωνα με τα υπό 7. 

ανωτέρω προβλεπόμενα, και, σε θετική περίπτωση, να πληροφορηθούν τη διαδικασία 

πίστωσης του Δώρου. Η συναίνεση στην ανάρτηση των στοιχείων τους είναι 

προαιρετική. Εάν κάποιος τυχερός δηλώσει ότι είναι υπάλληλος της Eurobank, της 

μασούτης ή κάποιας θυγατρικής αυτών εταιρείας ή αρνηθεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή 

δεν καταστεί εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του εντός της ως άνω προθεσμίας, 

χάνει το δικαίωμά του και στη θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος, κατά τη σειρά της 

κλήρωσης, αναπληρωματικός, κ.ο.κ. μέχρις εξαντλήσεως αυτών, ο οποίος θα ειδοποιηθεί 

και αυτός τηλεφωνικά από τη Eurobank Household Lending, κατά τα ανωτέρω, από τις 

06/10/2017 μέχρι και τις 11/10/2017. Σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια ειδοποίησης των 

τυχερών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου 

υπαλλήλου. 

9. Τροποποίηση – Ματαίωση: Οι Διοργανωτές δικαιούνται να ματαιώσουν την Ενέργεια 

(της Κλήρωσης περιλαμβανομένης) ή να μεταβάλουν την ημερομηνία διεξαγωγής αυτής, 

καθώς, επίσης, και να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφόσον 

συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στις ιστοσελίδες 

www.eurobank.gr και www.masoutis.gr. 

10. Όροι: Οι όροι της Ενέργειας θα βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες 

www.eurobank.gr και www.masoutis.gr από τις 17/07/2017 έως και 15/09/2017. Επίσης, 

έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Μάρθα - Αικατερίνη Γασπαρινάτου - 

Βαρελτζίδη, που εδρεύει στην οδό Ακαδημίας αρ. 4, Αθήνα. 

11. Ενημέρωση για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η Eurobank και 

η μασούτης ενημερώνουν τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην Ενέργεια ότι τα 

δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα προκύψουν λόγω της 

συμμετοχής τους στην Ενέργεια, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό 

της εξυπηρέτησης, παρακολούθησης και διεξαγωγής της Ενέργειας (και δη της 

Κλήρωσης) και απόδοσης των Δώρων και ανάρτησης των στοιχείων των νικητών κατά τα 

ειδικότερα στους παρόντες όρους προβλεπόμενα από τη μασούτης, τη Eurobank, τη 

Eurobank Household Lending, καθώς και τη συνεργαζόμενη συμβολαιογράφο. Για την 

άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 

και 13 του ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης αντίστοιχα) αναφορικά με 

την ως άνω επεξεργασία, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Πελατών της Eurobank Household Lending, οδός 25ης Μαρτίου, 

Θεσσαλονίκης και Τεώ, Τ.Κ. 11778, Ταύρος Αττικής, τηλ.: 210.95.55.000, fax: 

210.48.49.600.  

12. Συναινέσεις: Η συμμετοχή στην Ενέργεια (δια της μη ασκήσεως του δικαιώματος 

αρνήσεως συμμετοχής κατά τα υπό 3. ανωτέρω προβλεπόμενα) συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σύμφωνα με τους παρόντες όρους ρητώς περιλαμβανομένης. 


