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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ATTICA BANK 

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με την επωνυμία «ATTICA BANK Aνώνυμη Τραπεζική 
Εταιρεία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου αριθμός 23, με Α.Φ.Μ. 094014170 
της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Τράπεζα»), σε συνεργασία με τον Οργανισμό “VISA 
EUROPE LIMITED” και την εταιρεία «PUBLIC RETAIL ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» διοργανώνει κλήρωση 

(στο εξής η «Κλήρωση»), η οποία αφορά στην κλήρωση συνολικά διακοσίων (200) 

Δωροκαρτών Public, αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη. Στην κλήρωση μπορούν να 

συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα (στο εξής ο «Κάτοχος») που είναι κάτοχοι κύριων 
χρεωστικών καρτών ATTICA DEBIT Visa (στο εξής η «Κάρτα»), που ενεργοποιήθηκαν 
και βρίσκονται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα από την 1/11/2022 μέχρι την 
31/03/2023 (στο εξής «Χρονικό Διάστημα Συμμετοχής»), και πληρούν τις 
προϋποθέσεις των παρόντων όρων. Στην Κλήρωση δεν μπορούν να συμμετάσχουν 
όσοι απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Τράπεζα 
καθώς και στις θυγατρικές αυτής επιχειρήσεις. Επίσης στην Κλήρωση δεν μπορούν να 
συμμετάσχουν οι εταιρικές κάρτες που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό Νομικού 
Προσώπου, καθώς και οι προπληρωμένες κάρτες. 

2. Για τη συμμετοχή στην Κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την 07.04.2023 θα 
πρέπει οι Κάτοχοι, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) 
να είναι ενήλικες, β) να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) να είναι μόνιμοι 
κάτοικοι Ελλάδας, δ) η Κάρτα τους να είναι εν ισχύ καθ’ όλο το Χρονικό Διάστημα 
Συμμετοχής και ε) να έχουν ήδη πραγματοποιήσει με την Κάρτα αυτήν τουλάχιστον 
μία (1) συναλλαγή, σε οποιαδήποτε επιχείρηση δέχεται συναλλαγές με το σύστημα 
πληρωμών της Visa κατά το Χρονικό Διάστημα Συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι στην 
Κλήρωση συμμετέχει μόνο ο κάτοχος της κάθε Κάρτας με μία συμμετοχή. Εφόσον το 
φυσικό πρόσωπο είναι κάτοχος περισσότερων από μιας καρτών, τότε συμμετέχει με 
ισάριθμες με τον αριθμό Καρτών του συμμετοχές. Διευκρινίζεται ότι δεν θεωρούνται 
Συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην Κλήρωση, οι συναλλαγές που 
αφορούν σε αναλήψεις μετρητών, οι πληρωμές λογαριασμών, οι πάγιες εντολές καθώς 
και οι Συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί ή που αμφισβητήθηκαν από τον Κάτοχο. Επίσης 
δεν θεωρούνται Συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην Κλήρωση οι 
Συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών. 
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3. Κάθε Κάτοχος χρεωστικής Κάρτας ATTICA DEBIT Visa κερδίζει μία (1) συμμετοχή 
στην Κλήρωση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του όρου 2 του παρόντος. 

4. Καθ’ όλη το Χρονικό Διάστημα Συμμετοχής οι Κάρτες θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να 
μην έχουν ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή 
καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της Κάρτας, οι Συναλλαγές που είχαν 
πραγματοποιηθεί με την προηγούμενη Κάρτα συνυπολογίζονται στις Συναλλαγές της 
νέας Κάρτας που θα εκδοθεί. 

5. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 07/04/2023 και ώρα 
13:00 στο κτήριο της Τράπεζας επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, Αθήνα, 
105 61, με χρήση ειδικού λογισμικού, παρουσία συμβολαιογράφου και χωρίς τη 
δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης. 

6. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά διακόσιοι (200) Κάτοχοι που θα κερδίσει 
ο καθένας από μία δωροκάρτα Public ποσού εκατό (100) ευρώ έκαστη (στο εξής 
Δωροκάρτα). Με τη Δωροκάρτα το φυσικό πρόσωπο που την κέρδισε μπορεί να 
αγοράσει ισόποσο αυτής σε προϊόντα ή υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή 
από το δίκτυο των καταστημάτων της εταιρείας “Public Retail M.A.E.”, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και τα καταστήματα “Media Markt”. Οι Δωροκάρτες που θα 
κληρωθούν, είναι προσωπικές, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με 
χρήματα. Οι Δωροκάρτες που θα κληρωθούν θα αποσταλούν μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κληρωθείς Κάτοχος και 
τηρείται στο αρχείο της Τράπεζας. Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτή δεν γίνει αποδεκτή 
ή δεν παραληφθεί από τον κληρωθέντα Κάτοχο, τότε η Τράπεζα απαλλάσσεται από 
κάθε υποχρέωση έναντι αυτού (του Κατόχου) και δικαιούται να την ακυρώσει ή να 
διαθέσει το ποσό σε άλλη ενέργεια. 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην Κλήρωση και παραλαβής της 
Δωροκάρτας αποτελεί η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Πάντως η 

παραλαβή της Δωροκάρτας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Οι 
Κάτοχοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το 

δηλώσουν στην Τράπεζα μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια της 

κλήρωσης στο info@atticabank.gr. 

8. Μετά τη διενέργεια της κλήρωσης και την αποστολή των Δωροκαρτών, η Τράπεζα 
θα διαβιβάσει τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία των κληρωθέντων Κατόχων στη Visa 
Εurope Limited και στην εταιρεία «Public Retail M.A.E.» αποκλειστικά για τους σκοπούς 

mailto:info@atticabank.gr
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της παρούσας ενέργειας. Τα στοιχεία των ανωτέρω κληρωθέντων Κατόχων τελούν υπό 
επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, όπως ισχύει, τον Ν.4624/2019 
και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και τα αναφερόμενα στο έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ». 

9. Μετά τη λήψη της σχετικής ειδικής συγκατάθεσης των κληρωθέντων κατόχων, η 
Τράπεζα δύναται να χρησιμοποιεί το πάσης φύσεως οπτικοακουστικό υλικό που 
ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο της Κλήρωσης, για λόγους διαφημιστικούς 
(ενδεικτικά σε σχετικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, τον τύπο ή το διαδίκτυο), χωρίς 
την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος στους κληρωθέντες 
Κατόχους. 

10. Οι Κάτοχοι έχουν ενημερωθεί ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που 
θα περιέλθουν νόμιμα στην Tράπεζα στο πλαίσιο της Κλήρωσης θα αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της 
Κλήρωσης. Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας ισχύουν τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 
2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», το οποίο είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρους των 
παρόντων όρων. 

11. Οι όροι της Κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.atticabank.gr και θα παραμείνουν αναρτημένοι μέχρι τη διενέργεια της 
Κλήρωσης. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την Κλήρωση 
για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας, επίσης μπορεί να τροποποιήσει 
οποιοδήποτε όρο από τους παρόντες οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή 
αυτή με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοίνωση έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή στο 
διαδίκτυο) κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση όσοι τυχόν 
συμμετέχουν στην Κλήρωση δεν αποκτούν για τον λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για 
αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα. 

http://www.atticabank.gr/
http://www.atticabank.gr/
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12. Η Τράπεζα, επιφυλασσόμενη κάθε νομίμου δικαιώματός της, δικαιούται να αρνηθεί 
την παράδοση Δωροκάρτας σε νικητή της Κλήρωσης εάν κατά την κρίση της έχει 
παραβεί τους παρόντες όρους. Περαιτέρω η Τράπεζα και οι λειτουργοί αυτής, δεν 
φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα 
υπάρχει ή εμφανιστεί στις Δωροκάρτες. 

13. Εάν οποιοσδήποτε όρος από τους παρόντες κριθεί παράνομος ή άκυρος δεν 
επηρεάζει την εφαρμογή των υπόλοιπων όρων. 

14. Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια 
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 


