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Όροι διαγωνισμού με κληρώσεις 
Eurobank & ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 

«Πάμε Κίνα με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ» 
 

1. Οι ανώνυμες εταιρίες «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 
000223001000 (εφεξής «Eurobank») και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000248401000 (εφεξής «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» 
και από κοινού με τη Eurobank «Διοργανωτές») συνδιοργανώνουν διαγωνισμό με κληρώσεις με 
τίτλο «Πάμε Κίνα με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ» με τα κατωτέρω υπό 7 αναλυτικά 
περιγραφόμενα έπαθλα και υπό τους κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους (εφεξής 
«Διαγωνισμός»).  

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής: Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοχοι πιστωτικής 
ή/και χρεωστικής κάρτας Eurobank που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων καρτών 
Eurobank €πιστροφή (εφεξής «Πρόγραμμα») (εφεξής «Κάρτα»), οι οποίοι κατά το διάστημα από 
03/07/2019 έως και 23/07/2019, αναφορικά με τα υπό 7.α. κατωτέρω προβλεπόμενα δώρα (ταξίδι 
στην Κίνα), και 03/07/2019 έως και 31/07/2019, αναφορικά με τα υπό 7.β. κατωτέρω προβλεπόμενα 
δώρα (αναμνηστικά δώρα) (εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής») θα πραγματοποιήσουν έγκυρες 
συναλλαγές, ανεξαρτήτως αξίας, με την Κάρτα τους σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με το 
Πρόγραμμα πρατήριο υγρών καυσίμων της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής «πρατήρια ΕΚΟ»), υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν την Κάρτα τους ενεργή, χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, μέχρι την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της διεξαγωγής όλων των κληρώσεων, ήτοι μέχρι και τις 31/07/2019. 
Έγκυρες συναλλαγές θεωρούνται οι αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί στα πρατήρια ΕΚΟ κατά τη 
Διάρκεια Συμμετοχής και οι οποίες έχουν εξοφληθεί με χρήση POS Cardlink, οι διενεργούμενες 
συναλλαγές μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται από τη Eurobank [και λογιστικοποιηθεί και 
καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Eurobank έως και δύο (2) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της 
εκάστοτε κλήρωσης, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον όρο 8.α.1. αναφορικά με τα υπό 7.α. 
κατωτέρω προβλεπόμενα δώρα (ταξίδι στην Κίνα)]. 
Εξαίρεση: Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στους Διοργανωτές, καθώς και σε 
εταιρίες με τις οποίες οι ως άνω εταιρίες έχουν σχέση μητρικής - θυγατρικής σύμφωνα με το άρθρο 
32 του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), όπως ισχύει. 
3. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οι Διοργανώτριες συμμετέχουν ως εξής:  
α) Η ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει τα πρατήρια υγρών καυσίμων όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν οι 
αγορές με την Κάρτα, διαθέτει τα δώρα (σε συνεργασία με τη Eurobank) που θα αποδοθούν στους 
νικητές και έχει συμφωνήσει με την εταιρία «GSA SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140356003000 (οδός Φαβιέρου αρ. 7, Τ.Κ. 14452 
Μεταμόρφωση Αττικής) (εφεξής «GSA Sport IKE»), η οποία έχει την συνολική ευθύνη παραγωγής 
του επίσημου υλικού ένδυσης της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, την απόδοση των αναμνηστικών 
δώρων στους νικητές κατά τα υπό 8.β. κατωτέρω προβλεπόμενα. 
β) Η Eurobank διαθέτει τα δώρα (σε συνεργασία με την εταιρία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.), διαχειρίζεται το 
αρχείο συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και θα διεξαγάγει τις κληρώσεις του Διαγωνισμού.  
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4. Συμμετοχές στις Κληρώσεις: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. 
Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο ανά κλήρωση. Ο κάτοχος της 
Κάρτας συμμετέχει αυτόματα πραγματοποιώντας οποιαδήποτε αγορά, ανεξαρτήτως αξίας, σε 
οποιοδήποτε από τα πρατήρια ΕΚΟ. Κάθε συναλλαγή συνεπάγεται και μια (1) συμμετοχή. Οι 
συμμετοχές δύνανται να αυξηθούν ανάλογα με το πλήθος των συναλλαγών που θα 
πραγματοποιηθούν από τον κάθε κάτοχο Κάρτας εντός της Διάρκειας Συμμετοχής. Κάθε συναλλαγή 
με άτοκες δόσεις προσμετράται στο σύνολό της ως μια συναλλαγή εφόσον πραγματοποιήθηκε κατά 
τη Διάρκεια Συμμετοχής και η πρώτη δόση της λογιστικοποιήθηκε έως και δύο (2) ημέρες πριν την 
διεξαγωγή της εκάστοτε κλήρωσης, όπως αναφέρεται στους όρους 8.α.1. Εξαιρούνται δόσεις από 
αγορές, οι οποίες χρεώθηκαν στο λογαριασμό του κατόχου κατά την Διάρκεια Συμμετοχής, αλλά 
πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξής της.  
 
5. Δικαίωμα Άρνησης Συμμετοχής: Επιπλέον, οι πελάτες που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις 
κληρώσεις μπορούν να αρνηθούν την συμμετοχή τους υποβάλλοντας σχετική δήλωση, προφορική ή 
έγγραφη, προς τη Eurobank το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των 
εκάστοτε κληρώσεων. Στην περίπτωση που δεν δηλώσουν την άρνησή τους κατά τα ανωτέρω, θα 
θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους.  
 

6. Όροι – Τόπος Κληρώσεων – Παράσταση: Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους παρόντες όρους, οι 
οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Μάρθα - Αικατερίνη Γασπαρινάτου – 
Βαρελτζίδη, τα δε εκάστοτε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό πρατήρια ΕΚΟ βρίσκονται αναρτημένα 
στον ιστότοπο www.eko.gr και www.eurobank.gr/epistrofi. Επίσης, είναι διαθέσιμοι στα πρατήρια 
ΕΚΟ καθ’ όλη της Διάρκεια Συμμετοχής, καθώς και στις ιστοσελίδες https://www.eko.gr/ta-nea-
mas/anakoinoseis/oli-i-ellada-mia-pentada-/ και https://www.eurobank.gr/el/epistrofi/prosfores-gia-
esas/eko-mundobasket μέχρι και τις 18-09-2019. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν στις ημερομηνίες που 
ορίζονται στον όρο 8.α.1., στα γραφεία της Eurobank, που βρίσκονται στον Ταύρο Αττικής, 25ης 
Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, στον 4ο όροφο, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας 
Μάρθας - Αικατερίνης Γασπαρινάτου – Βαρελτζίδη ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή της. Κατά τη 
διεξαγωγή των κληρώσεων έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται όσοι συμμετέχοντες το επιθυμούν, 
εφόσον ειδοποιήσουν σχετικά τη Eurobank προ δέκα (10) ημερών στον τηλεφωνικό αριθμό 
210.95.55.000.  

 
7. Δώρα:  
α. Ταξίδι  
1. Πέντε (5) ταξιδιωτικά πακέτα των δύο (2) ατόμων (ένας νικητής και ένας συνοδός) έκαστο, για την 
παρακολούθηση των αγώνων της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στην τελική φάσης της διοργάνωσης 
του παγκοσμίου κυπέλλου που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο (Κίνα).  
 
2. Το κάθε ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
Αεροπορικά εισιτήρια με την εταιρία Etihad από την Αθήνα με τελικό προορισμό το Πεκίνο. 

Αναλυτικά: Αναχώρηση στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 με την εταιρία Etihad, Αθήνα – Άμπου Ντάμπι 
12:50 – 18:50 EY 92 & Άμπου Ντάμπι – Πεκίνο 21:30 – 08:50 ΕΥ 888 (12/09/2019). 

http://www.eko.gr/
http://www.eurobank.gr/
https://www.eko.gr/ta-nea-mas/anakoinoseis/oli-i-ellada-mia-pentada-/
https://www.eko.gr/ta-nea-mas/anakoinoseis/oli-i-ellada-mia-pentada-/
https://www.eurobank.gr/el/epistrofi/prosfores-gia-esas/eko-mundobasket
https://www.eurobank.gr/el/epistrofi/prosfores-gia-esas/eko-mundobasket
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Επιστροφή στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 με την εταιρία Etihad, Πεκίνο – Άμπου Ντάμπι 01:25 – 06:10 ΕΥ 
889 & Άμπου Ντάμπι – Αθήνα 09:30 – 13:30 ΕΥ 91. 

Πέντε (5) Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο: Holiday Inn Beijing Chang An West, σε δίκλινο-twin  
δωμάτιο με πρωινό. 

Check in: 12 Sept 2019 & Check out: 16 Sept 2019 σύμφωνα με την πολιτική του ξενοδοχείου. 

Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Πεκίνο με αγγλόφωνο συνοδό/ξεναγό στις 12 & 16 
Σεπτεμβρίου 2019, από και προς το γήπεδο κατά τις ημέρες των αγώνων. 

Εισιτήρια για έξι (6) αγώνες (δύο ημιτελικούς αγώνες, μικρό και μεγάλο τελικό και αγώνες για τις 
θέσεις 5-6 & 7-8). 

 
β. Αναμνηστικά Δώρα Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ  
Τα αναμνηστικά δώρα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ είναι πεντακόσια (500), τα οποία κληρώνονται 
αυτόματα, μέσω αλγορίθμου, κατά τη διεξαγωγή της συναλλαγής αγοράς σε πρατήριο ΕΚΟ με 
χρήση Κάρτας με εξόφληση μέσω POS, του οποίου οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται από τη Eurobank. 
Σε περίπτωση νίκης θα εμφανίζεται ο νικητήριος κωδικός στο απόκομμα του τερματικού αποδοχής 
της κάρτας, τον οποίο ο τυχερός θα χρησιμοποιήσει για την απόδοση του δώρου σύμφωνα με τα υπό 
8.β. κατωτέρω προβλεπόμενα.  
Τα δώρα αυτά αναλυτικά είναι:  
1. Εκατό (100) επίσημες εμφανίσεις (φανέλα και σορτσάκι) της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.  

2. Διακόσια (200) μπλουζάκια (μπλε ή λευκά).  

3. Διακόσια (200) καπέλα τύπου μπέιζμπολ.  

 
Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται μερικά ή ολικά με χρήματα.  
 
8. Διαδικασία Κληρώσεων – Απόδοση Δώρων 
α. Κλήρωση Ταξιδιού  
1. Οι κληρώσεις για το δώρο που αναφέρεται στον όρο 7.α θα πραγματοποιηθούν στις: 10/07/19, 
μέσω της οποίας θα αναδειχθούν δύο (2) τυχεροί και δέκα (10) αναπληρωματικοί αυτών και θα 
αφορά συμμετοχές μέσω συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της 
Διάρκειας Συμμετοχής μέχρι και την 08/07/2019, στις 17/07/2019, μέσω της οποίας θα αναδειχθούν 
δύο (2) τυχεροί και δέκα (10) αναπληρωματικοί αυτών και θα αφορά συμμετοχές μέσω συναλλαγών 
που θα έχουν πραγματοποιηθεί από τις 09/07/2019 μέχρι και την 15/07/2019 και στις 25/07/2019, 
μέσω της οποίας θα κληρωθεί ένας (1) τυχερός και πέντε (5) αναπληρωματικοί αυτού και θα αφορά 
συμμετοχές μέσω συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί από τις 16/7/2019 μέχρι και την 
23/07/2019. Θα κληρωθούν δηλαδή συνολικά πέντε (5) νικητές και εικοσιπέντε (25) 
αναπληρωματικοί. 
 

2. Οι τυχεροί των κληρώσεων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από τη Eurobank μέχρι και τις 29 
Ιουλίου 2019, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή όχι το 
δώρο τους και εάν συναινούν στην ανάρτηση των στοιχείων τους στην ιστοσελίδα 
www.eurobank.gr/epistrofi , σύμφωνα με τα υπό 9 κατωτέρω προβλεπόμενα, και, σε θετική 
περίπτωση, να πληροφορηθούν τη διαδικασία παραλαβής του. Εάν κάποιος τυχερός αρνηθεί να 

http://www.eurobank.gr/epistrofi
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παραλάβει 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, κατά τη σειρά της 
κλήρωσης, αναπληρωματικός, ο οποίος θα ειδοποιηθεί και αυτός τηλεφωνικά από τη Eurobank, 
κατά τα ανωτέρω, μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2019. Αν και αυτός αρνηθεί την παραλαβή του 
δώρου/συναίνεση στην ανάρτηση των στοιχείων του ή δεν καταστεί εφικτή η τηλεφωνική 
επικοινωνία μαζί του μέχρι την τελευταία αυτή ημερομηνία, χάνει το δικαίωμά του και στη θέση του 
υπεισέρχεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός κ.ο.κ. μέχρις εξαντλήσεως αυτών. 
Σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια ειδοποίησης των τυχερών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή 
βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου.  
 
3. Η μη διαθεσιμότητα του τυχερού (πριν ή μετά την αποδοχή του δώρου του) κατά τις ακριβείς 
ημερομηνίες που καθορίζονται ανωτέρω στον όρο 7.α. αποτελούν άμεσο λόγο αποκλεισμού του 
από το δώρο και της παραχώρησης της θέσης του στον αντίστοιχο αναπληρωματικό τυχερό.  

 

4. Ο νικητής και ο συνοδός πρέπει να έχουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά την 
ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για την 
μη πραγματοποίηση του ταξιδιού στην περίπτωση μη κατοχής των απαραίτητων ταξιδιωτικών 
εγγράφων.  

 

5. Μετά την αποδοχή του δώρου από τους νικητές ή/και τους τυχόν αναπληρωματικούς, η αναλυτική 
ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, καθώς και η αποστολή του δώρου συνολικά (εισιτήρια 
κ.λπ.) σε κάθε νικητή θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 5 Αυγούστου 2019.  
 
β. Απόδοση Αναμνηστικών Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ  
Για την απόδοση των δώρων που αναφέρονται στον όρο 7.β. οι τυχεροί θα πρέπει να εισέρχονται 
στον ιστότοπο της εταιρείας GSA Sport IKE www.gsasport.com, προκειμένου να καταχωρίσουν το 
νικητήριο κωδικό, όπως αυτός θα εμφανίζεται κατά το σκανάρισμα του QR Code που θα υπάρχει 
στο απόκομμα του τερματικού αποδοχής καρτών (POS Cardlink) που έλαβαν κατά τη συναλλαγή και 
να εισάγουν στον εν λόγω ιστότοπο τα απαραίτητα για την απόδοσή του στοιχεία. Τα δώρα θα 
αποστέλλονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στους νικητές, μετά την καταχώριση του 
νικητήριου κωδικού, από την GSA Sport IKE.  
 

9. Ανάρτηση Στοιχείων Νικητών Κληρώσεων: Τα ονόματα των τυχερών ή/και αναπληρωματικών 
που αναδείχθηκαν από τις κληρώσεις, κατά τα ειδικότερα στους παρόντες όρους προβλεπόμενα, και 
αποδέχθηκαν/παρέλαβαν τελικώς τα δώρα τους θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα 
www.eurobank.gr/epistrofi έως και τις 5 Αυγούστου 2019.   

 

10. Τροποποίηση - Ματαίωση: Οι Διοργανωτές δικαιούνται να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και τις 
κληρώσεις γενικά ή/και ορισμένες μόνο εξ αυτών ή να μεταβάλουν την ημερομηνία διεξαγωγής 
τους, καθώς επίσης και να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφόσον συντρέχει 
σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.eurobank.gr, στην 
υποενότητα Πιστωτικές Κάρτες.  

http://www.eurobank.gr/epistrofi
http://www.eurobank.gr/
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11. Ανεπιφύλακτη Αποδοχή: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των παρόντων όρων.  
 
12. Ευθύνη Διοργανωτών: Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη 
διάθεση των δώρων. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς 
οποιονδήποτε δικαιούχο 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. Οι Διοργανωτές ή οι διευθυντές ή τα στελέχη 
ή οι υπάλληλοι αυτών δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό 
ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα δώρα.   
 
13. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Οι Διοργανωτές 
ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ότι θα επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα κατά τα ειδικότερα στους παρόντες όρους προβλεπόμενα ως αυτοτελώς υπεύθυνοι 
επεξεργασίας. Σχετικές ενημερώσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
βρίσκονται αναρτημένες για τη μεν Eurobank στην ιστοσελίδα https://www.eurobank.gr/el/gdpr-
prosopika-dedomena, για τη δε ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα 
https://www.eko.gr/Pages/GDPR/Concents.aspx?lang=el&consentTypeCode=PrivacyPolicy&returnUrl=
%2fpages%2fregistration.aspx%3flang%3del. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και για την 
τυχόν άσκηση των κατά νόμο προβλεπόμενων δικαιωμάτων σας (όπως καταγράφονται αναλυτικά 
στις ως άνω ενημερώσεις) μπορείτε να απευθύνεστε για τη μεν Eurobank εγγράφως στη Διεύθυνση 
Σχέσεων Πελατών Ομίλου, 25ης Μαρτίου 15 και Τεώ, 17778 Ταύρος, Αθήνα, ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο info@eurobank.gr, για τη δε EKO A.B.E.E. στο DPO@helpe.gr . 
 
14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα: Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το 
διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια 
των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. 

 
 

 

https://www.eko.gr/Pages/GDPR/Concents.aspx?lang=el&consentTypeCode=PrivacyPolicy&returnUrl=%2fpages%2fregistration.aspx%3flang%3del
https://www.eko.gr/Pages/GDPR/Concents.aspx?lang=el&consentTypeCode=PrivacyPolicy&returnUrl=%2fpages%2fregistration.aspx%3flang%3del
mailto:info@eurobank.gr
mailto:DPO@helpe.gr

