ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Mastercard «UEFA Champions League Final Kiev»
1.
Στο Προωθητικό Πρόγραμμα Mastercard «UEFA Champions League Final
Kiev» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο διοργανώνει η «Mastercard Europe
SA» (η «Mastercard»), που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Tervuren 198A,
B1410 Waterloo) σε συνεργασία με τη McCANN-ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε.Ε (η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280),
(«Τεχνικός Ανάδοχος») δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι καρτών
Mastercard®, Debit Mastercard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard® ή
World Mastercard® που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Προγράμματος
(συμπεριλαμβανομένων και των προπληρωμένων καρτών Mastercard®) και οι
οποίες έχουν εκδοθεί από συνεργαζόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα (εφεξής η
«Τράπεζα» ή οι «Τράπεζες») εφόσον πραγματοποιήσουν μία (1) τουλάχιστον
συναλλαγή με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κάρτες τους από την 09/04/2018
έως και την 27/04/2018 («Διάρκεια Προγράμματος»). Όλοι οι συμμετέχοντες
πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται οι
υπάλληλοι της Mastercard στην Ελλάδα και της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «McCANN-ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.», καθώς και οι σύζυγοι
και συγγενείς α’ βαθμού αυτών, οι οποίοι δεν δικαιούνται συμμετοχής. Σε
περίπτωση κλήρωσης οποιουδήποτε συμμετέχοντα, ο οποίος εξαιρείται του
Προγράμματος, αυτός δεν θα λαμβάνει το δώρο και θα αποκλείεται του
Προγράμματος.
2. Κάθε συναλλαγή (με την εξαίρεση των αναφερομένων στην παράγραφο 8
κατωτέρω) που πραγματοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τη Διάρκεια
του Προγράμματος από κάτοχο μίας εκ των προαναφερόμενων καρτών και έχει
εμφανισθεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας μέχρι και την 04/05/2018 παρέχει
δικαίωμα για μία συμμετοχή στη κλήρωση του Προγράμματος. Κάθε επόμενη
συναλλαγή που πραγματοποιείται κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, αποτελεί
και μια νέα συμμετοχή στην κλήρωση. Κάτοχοι περισσότερων καρτών της μίας
λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα με κάθε κάρτα τους χωριστά και με τις ίδιες ως
άνω προϋποθέσεις για κάθε κάρτα. Οι συναλλαγές που θα γίνουν με πρόσθετες
κάρτες, προστίθενται στις συναλλαγές του κυρίου κατόχου ως επόμενες
συναλλαγές. Ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών σύμφωνα με τα παραπάνω,
κάθε συμμετέχων μπορεί να κληρωθεί μόνο για ένα δώρο το πρώτο για το οποίο
θα κληρωθεί. Σε περίπτωση που κάποιος κάτοχος κάρτας Mastercard δεν επιθυμεί
να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην Τράπεζα
που εξέδωσε την κάρτα του αυτή, μέχρι την 12/04/2018.
3.
Στις 08/05/2018, όλες οι Τράπεζες θα παραδώσουν στον Τεχνικό Ανάδοχο
σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις εγκεκριμένες συναλλαγές που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 27/04/2018 και έχουν καταγραφεί στα λογιστικά
βιβλία των Τραπεζών μέχρι τις 04/05/2018 με τη μορφή κωδικών και χωρίς την
γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων προκειμένου να διεξαχθεί η κλήρωση
μεταξύ των αριθμών κωδικών που γνωστοποιήθηκαν από τις Τράπεζες στην
οποία θα συμμετέχουν όσοι πραγματοποίησαν συναλλαγές με τις ανωτέρω
Mastercard κάρτες σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
4.
Η κλήρωση θα λάβει χώρα ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας
Βασιλικής Μπάη ή νόμιμου αναπληρωτή της, την 09/05/2018 στις 15:00 στα
γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου (Ύδρας 2 και Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 15232,
Αττική).
5.
Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν τέσσερις (4) τυχεροί (πλέον ένας (1)
συνοδός για κάθε τυχερό) και δέκα (10) επιλαχόντες, οι οποίοι θα κερδίσουν το
δώρο του Προγράμματος.
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Εάν ένας ή περισσότεροι τυχεροί του δώρου αδυνατεί να αποδεχθεί αυτό ή
αποκλεισθεί κατά τους όρους του παρόντος ή δεν αναλάβει το δώρο λόγω
ακύρωσης της συμμετοχής του ή λόγω μη επαλήθευσης της εγκυρότητάς της ή
λόγω μη υπογραφής από αυτόν της Δήλωσης Αποδοχής Δώρου Προγράμματος,
σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα ή λόγω εξαίρεσής του από το
Πρόγραμμα ή τέλος σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με
τυχερό του Προγράμματος μέχρι την 12/05/2018 και ώρα 17:00, το αντίστοιχο δώρο
θα διατεθεί στους επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους, οι οποίοι θα πρέπει να
έχουν αποδεχθεί αυτό το αργότερο μέχρι την 14/05/2018 και ώρα 16.00, ενώ σε
περίπτωση που υφίστανται αδιάθετα δώρα και κατά την ημερομηνία αυτή, τα λοιπά
δώρα θα διατεθούν στους λοιπούς επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους και οι
οποίοι θα πρέπει να έχουν αποδεχθεί αυτό το αργότερο μέχρι την 16/05/2018 και
ώρα 16:00. Τα ονόματα των τελικών τυχερών θα παραδοθούν στο ταξιδιωτικό γραφείο
που θα διοργανώσει το ταξίδι το αργότερο την 17/05/2018 και ώρα 11.00 π.μ.. Μετά την
ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η αλλαγή στα στοιχεία των προσώπων (τυχεροί και οι
συνοδοί τους) οι οποίοι θα συμμετέχουν στο ταξίδι που αποτελεί το δώρο του
Προγράμματος.
6.
Το δώρο που θα κληρωθεί στο Πρόγραμμα περιγράφεται λεπτομερώς στο
Παράρτημα Α των παρόντων όρων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
αυτών.
Οι τέσσερις (4) συνολικά τυχεροί του Προγράμματος και οι αναπληρωτές αυτών
θα ειδοποιηθούν από τον Τεχνικό Ανάδοχο, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της Mastercard τηλεφωνικά, στον αριθμό τον οποίο έχουν δηλώσει
και τηρεί η Τράπεζα ως τηλέφωνο επικοινωνίας. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα
συνεπάγεται για κάθε συμμετέχοντα την παροχή εκ μέρους του ρητής και
ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης για την επεξεργασία από τη Mastercard (ως
υπεύθυνη επεξεργασίας) ή από τον Τεχνικό Ανάδοχο (ως εκτελών την
επεξεργασία) των δηλωθέντων στην Τράπεζα που έχει εκδώσει τη Mastercard
κάρτα του, στοιχείων επικοινωνίας του. Η επεξεργασία αυτή θα γίνει με
αποκλειστικό σκοπό την ειδοποίησή τους σε περίπτωση που αναδειχθούν τυχεροί.
Μόνο μετά την ανάδειξη των τυχερών, ο Τεχνικός Ανάδοχος θα ζητά από τους
τυχερούς ή / και τους τυχόν αναπληρωτές αυτών, να υπογράψουν Δήλωση
Αποδοχής Δώρου Προγράμματος, στην οποία θα του γνωστοποιήσουν το
ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό της ταυτότητάς τους και την διεύθυνσή τους. Τα
ανωτέρω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την απόδοση των δώρων στους
τυχερούς σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα δώρα δε μεταβιβάζονται και δεν
αποδίδονται με τη μορφή μετρητών.
7.
Η συμμετοχή στο ταξίδι που αποτελεί το δώρο του Προγράμματος,
σύμφωνα με το Παράρτημα Α ενδέχεται να απαιτεί την κατοχή από τους τυχερούς
του Προγράμματος και τους συνοδούς τους έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων
(διαβατηρίων) ή / και θεώρηση εισόδου (ταξιδιωτική visa). Η Mastercard και ο
Τεχνικός Ανάδοχος, δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση κατά την οποία οι τυχεροί ή
οι συνοδοί τους δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν για οποιοδήποτε λόγο τα
σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της
συμμετοχής στο ταξίδι. Η έκδοση των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά
τους τυχερούς του Προγράμματος. Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική
ευθύνη των τυχερών. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά
περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η Mastercard, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι
αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε
ευθύνη. Ειδικότερα, η Mastercard δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για
καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία
αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε
στάδιο του ταξιδιού συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης του αγώνα
που αναφέρεται στο Παράρτημα Α του παρόντος. Οι τυχεροί φέρουν πλήρως και
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αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού.
8.
Στην κλήρωση του Προγράμματος συμμετέχουν μόνο οι έγκυρες
συμμετοχές. Έγκυρες θεωρούνται οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί
κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και οι οποίες έχουν λογιστικοποιηθεί και
καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία των Τραπεζών έως και την 04/05/2018.
Τροποποιήσεις συναλλαγών του λογαριασμού, επιστροφές, αναλήψεις μετρητών
από Μηχανήματα Αυτόματης Συναλλαγής (ΑΤΜ) και από ταμεία καταστημάτων,
εκπρόθεσμες και εμπρόθεσμες πληρωμές, υπέρβαση πιστωτικού ορίου,
προκαταβολές σε μετρητά, ετήσιες συνδρομές και μεταφορές υπολοίπου, δεν
θεωρούνται συναλλαγές που επιτρέπουν συμμετοχή στη κλήρωση. Κάθε
συναλλαγή με άτοκες δόσεις προσμετράται στο σύνολό της ως μια συναλλαγή,
εφόσον πραγματοποιήθηκε κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και η πρώτη
δόση της λογιστικοποιήθηκε μέχρι την 04/05/2018 κατά τα ανωτέρω. Εξαιρούνται
δόσεις από αγορές, οι οποίες χρεώθηκαν στο λογαριασμό του κατόχου κατά την
Διάρκεια του Προγράμματος αλλά πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία
έναρξής του. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, και όσον αφορά στις
προπληρωμένες κάρτες Mastercard, ως συναλλαγή θα θεωρείται οποιαδήποτε
συναλλαγή η οποία έγινε με αυτές κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος κατά τα
ανωτέρω αναφερόμενα, ενώ οποιαδήποτε φόρτιση/αποφόρτιση προπληρωμένης
κάρτας εξαιρείται από τις συναλλαγές που παρέχουν στον κάτοχο τους δικαίωμα
να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
9.
Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να
ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή
βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Προγράμματος. Επιπλέον,
εξαιρούνται από την απόδοση των δώρων όσοι ρητά δηλώσουν στις Τράπεζες ότι
δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ή να λάβουν το δώρο τους.
10.
Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του
παρόντος ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί
απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των
τροποποιημένων όρων.
11.
Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα των τυχερών
στο
διαδικτυακό
τόπο
www.mastercard.gr
και
www.facebook.com/MastercardGreece με την ολοκλήρωση του Προγράμματος
12.
Οι κάτοχοι, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, παρέχουν τη ρητή και
ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία από την Τράπεζα, μέσω της ιδίας ή μέσω
άλλου προσώπου που αυτή θα ορίσει, των δηλωθέντων στοιχείων τους. Η επεξεργασία
αυτή θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και με αποκλειστικό σκοπό τη
διενέργεια του Προγράμματος και των κληρώσεων και την ανάδειξη των τυχερών.
13.
Τόσο οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα όσο και οι τυχεροί έχουν δικαίωμα
ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης αναφορικά με τα δηλωθέντα στοιχεία τους,
σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.
14.
Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα Βασιλική Μπάη
(οδός Ιπποκράτους 2, 10679 Αθήνα και τηλέφωνο 2103622122). Οποιοσδήποτε
συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των
όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.
Επίσης οι Όροι και κάθε σχετική τροποποίησή τους θα δημοσιευθούν στο
διαδικτυακό τόπο www.mastercard.gr και www.facebook.com/MastercardGreece
και στα καταστήματα των Τραπεζών κατά βούλησή τους.
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Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / παράπονο οι συμμετέχοντες μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 817166, Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 – 17.00
(κα. Καρβούνη).
15.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων.
16. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά
τυχόν ανακύψει η οποία απορρέει από αυτούς θα επιλύεται αποκλειστικά από τα
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Δώρο του Προγράμματος
Τέσσερις (4) τυχεροί κερδίζουν ένα ταξίδι με τρεις διανυκτερεύσεις μαζί με ένα
συνοδό ο καθένας στο Κίεβο Ουκρανίας για την παρακολούθηση του Τελικού
αγώνα UEFA Champions League που θα πραγματοποιηθεί στις 26/05/2018
στο NSC Olimpiyskiy Stadium στο Κίεβο Ουκρανίας. Το ταξίδι περιλαμβάνει τα
αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) από Αθήνα (Αεροδρόμιο Ελευθέριος
Βενιζέλος) προς και από το Κίεβο (Kiev Borispol Airport), τρεις διανυκτερεύσεις
την 24/05/2018, 25/05/2018 και 26/05/2018 σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων
επιλογής της Mastercard, δύο εισιτήρια για κάθε τυχερό για τον τελικό αγώνα
UEFA Champions League που θα πραγματοποιηθεί στο Κίεβο, μεταφορά από
το ξενοδοχείο στο γήπεδο και επιστροφή στο ξενοδοχείο, καθώς και μεταφορά
από το αεροδρόμιο Kiev Borispol προς το ξενοδοχείο και επιστροφή στο
αεροδρόμιο από το ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση. Οποιαδήποτε άλλα
έξοδα ή δαπάνες, όπως ενδεικτικά, μεταφορικά, ταξί, γεύματα, κλπ θα
καλύπτονται αποκλειστικά από τους τυχερούς και τους συνοδούς τους. Το
ταξίδι θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 24/05/2018 (αναχώρηση) έως
27/05/2018 (επιστροφή) κατά την διενέργεια του Τελικού αγώνα UEFA
Champions League την 26/05/2018. Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να
διαφοροποιήσει τον τόπο προορισμού ή τον σκοπό του ταξιδιού σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο και αιτία η παρακολούθηση του τελικού αγώνα
UEFA Champions League δεν καθίσταται δυνατή, αναβληθεί ή ακυρωθεί. Κατά
συνέπεια, η Mastercard δικαιούται να ανακοινώσει ότι αντί του συγκεκριμένου
ταξιδιού θα χορηγηθεί ως δώρο ταξίδι αναψυχής σε χρόνο και τόπο που θα
ανακοινώσει η Mastercard με κάθε πρόσφορο μέσο. Τα εισιτήρια είναι αυστηρά
προσωπικά και δεν δύναται να μεταβιβαστούν, εκχωρηθούν ή με οποιαδήποτε
τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτο, ούτε δύναται να ανταλλαγούν με χρήματα.
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