
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ MASTERCARD 2021» 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η Ενέργεια «ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ MASTERCARD 2021» (εφεξής «η Ενέργεια») διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. 

 

2. Διάρκεια Ενέργειας. Η Ενέργεια θα διεξαχθεί από την 1η Νοεμβρίου 2021 (00:01) έως και την 10η Δεκεμβρίου 

2021 (24:00). 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν οι πελάτες της Διοργανώτριας που πληρούν 

σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»): 

α. Είναι κάτοχοι ενεργής, χρεωστικής ή/και πιστωτικής ή/και προπληρωμένης κάρτας εκδόσεως της 

Διοργανώτριας (εφεξής «Κάρτα») υπό το σήμα Mastercard®. 

β. Είναι ενήλικοι και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 

γ. Όσοι είναι κάτοχοι οποιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Διοργανώτριας, μέχρι και την ημερομηνία 

διεξαγωγής των Κληρώσεων, όπως ορίζονται στον όρο 6, και δεν εμφανίζουν καθυστέρηση πληρωμής έστω 

και σε μία εκ των δανειακών τους υποχρεώσεων μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. 

 

Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια. 

 

4. Διαδικασία συμμετοχής: Κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή (δηλαδή κάθε συναλλαγή που έχει εγκριθεί και 

εκκαθαριστεί), ανεξαρτήτως αξίας, με χρήση Κάρτας Mastercard® της Διοργανώτριας, σε φυσικά ή ηλεκτρονικά 

καταστήματα ή μέσω τηλεφωνικών αγορών ή μέσω πάγιας εντολής κατά την Διάρκεια τη Ενέργειας, παρέχει 

δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στις εβδομαδιαίες Κληρώσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 6. Κάθε 

επόμενη συναλλαγή που πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο παρέχει δικαίωμα επιπλέον συμμετοχής. Όσο 

περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιήσει ο κάθε Συμμετέχων, τόσο περισσότερες και οι συμμετοχές του στις 

εβδομαδιαίες Κληρώσεις. Η συμμετοχή στις εβδομαδιαίες Κληρώσεις είναι αυτόματη και δεν προϋποθέτει 

επιπλέον ενέργεια από τον Συμμετέχοντα. 

 

Διευκρινίζονται τα εξής: 

α. Κάτοχοι περισσότερων από μία Καρτών, λαμβάνουν μέρος στην Ενέργεια με κάθε Κάρτα τους και με τις ίδιες 

ως άνω προϋποθέσεις για κάθε Κάρτα. 

β. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά σε κάθε εβδομαδιαία Κλήρωση, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον όρο 6. 

γ. Η χρήση της Κάρτας Mastercard® στο πλαίσιο της παρούσης Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 

όρους χρήσης της. 

δ. Αντιλογισμοί συναλλαγών, καθώς και δόσεις που χρεώνονται στο λογαριασμό της Κάρτας του Συμμετέχοντα 

κατά της διάρκεια της Ενέργειας αλλά αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη αυτής, 

δεν θεωρούνται συναλλαγές που παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Κληρώσεις.  

 

5. Δώρα: 

- Εκατό (100) τυχεροί κάθε εβδομάδα θα κερδίζουν εκατό ευρώ (100€) σε go4more πόντους (δηλαδή 40.000 

go4more πόντους). 

- Πέντε (5) τυχεροί κάθε εβδομάδα θα κερδίζουν χίλια ευρώ (1.000€) σε go4more πόντους (δηλαδή 400.000 

go4more πόντους). 

 

Συνολικά θα αναδειχθούν εξακόσιοι τριάντα (630) τυχεροί. 

 

Διευκρινίζονται τα εξής: 



 

 

α. Οι go4more πόντοι που θα αποδοθούν στους τυχερούς, μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους 

εκάστοτε ισχύοντες όρους του προγράμματος go4more που έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 

www.go4more.gr και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. 

β. Όσοι τυχεροί δεν είναι μέλη του προγράμματος go4more, θα εγγράφονται αυτόματα σε αυτό και θα θεωρείται 

ότι αποδέχονται τους ισχύοντες όρους του προγράμματος που έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 

www.go4more.gr 

 

6. Διαδικασία Κληρώσεων – Απόδοση Δώρων:  

 

6.1 Θα διεξαχθούν συνολικά έξι (6) εβδομαδιαίες κληρώσεις. 

 

Σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση θα λαμβάνονται υπόψη οι συμμετοχές, όπως αυτές έχουν οριστεί στον όρο 4, που 

συγκεντρώθηκαν την αντίστοιχη εβδομάδα της διάρκειας της Ενέργειας, δηλαδή: 

- στην 1η κλήρωση οι συμμετοχές της εβδομάδας 01/11/2021 – 07/11/2021 

- στην 2η κλήρωση οι συμμετοχές της εβδομάδας 08/11/2021 – 14/11/2021 

- στην 3η κλήρωση οι συμμετοχές της εβδομάδας 15/11/2021 – 21/11/2021 

- στην 4η κλήρωση οι συμμετοχές της εβδομάδας 22/11/2021 – 28/11/2021 

- στην 5η κλήρωση οι συμμετοχές της εβδομάδας 29/11/2021 – 05/12/2021 

- στην 6η κλήρωση οι συμμετοχές της εβδομάδας 06/12/2021 – 10/12/2021 

 

Από κάθε κλήρωση θα αναδεικνύονται: 

- Εκατό (100) τυχεροί που θα κερδίζουν 100€ σε go4more πόντους 

- Πέντε (5) μεγάλοι τυχεροί που κερδίζουν 1.000€ σε go4more πόντους. 

 

Θα κληρώνονται επίσης και εικοσιπέντε (25) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα 

της συμμετοχής κάποιου τυχερού ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω μη τήρησης των παρόντων όρων. 

 

Οι ως άνω κληρώσεις θα διεξαχθούν ως εξής: 

- 1η κλήρωση την 18/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

- 2η κλήρωση την 25/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

- 3η κλήρωση την 02/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

- 4η κλήρωση την 09/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

- 5η κλήρωση την 16/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

- 6η κλήρωση την 23/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

 

6.2 Όλες οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας (Πραξιτέλους 12, Αθήνα  

– 6ος όροφος) παρουσία αρμοδίων στελεχών της  Διοργανώτριας, με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος 

και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία 

ανθρώπινης παρέμβασης.   

 

6.3 Οι τυχεροί που θα προκύπτουν από κάθε κλήρωση θα ανακοινώνονται μετά την διεξαγωγή της, με σχετική 

ανάρτηση στους διαδικτυακούς τόπους www.nbg.gr ή/και www.facebook.com/nationalbankofgreece ή/και 

www.instagram.com/nationalbankofgreece.  

 

6.4 Η απόδοση των go4more πόντων της κάθε Κλήρωσης θα αποδίδονται το Λογαριασμό Πόντων του κάθε 

τυχερού, εντός διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών  από την ημέρα  της εκάστοτε Κλήρωσης.  

 

7. Δικαίωμα Άρνησης Συμμετοχής:  

Εάν κάποιος πελάτης της Διοργανώτριας, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στις Κληρώσεις, θα πρέπει να το δηλώσει 

στη Διοργανώτρια με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact.center@nbg.gr  μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν 

την διεξαγωγή της εκάστοτε Κλήρωσης. Στην περίπτωση που δεν δηλώσει την άρνησή του κατά τα ανωτέρω, 

θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή του σύμφωνα με τους παρόντες όρους.  

 

8. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

http://www.go4more.gr/
http://www.go4more.gr/
http://www.nbg.gr/
http://www.facebook.com/nationalbankofgreece
http://www.instagram.com/nationalbankofgreece


 

 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενέργειας, η Διοργανώτρια προβαίνει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στη συλλογή, 

τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα των στοιχείων 

ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της Ενέργειας για 

σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση αυτής. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό 

Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), στον Ν. 4624/2019 και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής 

του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση 

της.  

Στο πλαίσιο της εν λόγω Ενέργειας η Διοργανώτρια θα προβεί στη δημοσιοποίηση στοιχείων των τυχερών 

(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) στους διαδικτυακούς τόπους www.nbg.gr, 

www.facebook.com/nationalbankofgreece και www.instagram.com/nationalbankofgreece, τα οποία θα 

εμφανίζονται σε αυτoύς μέχρι και δέκα (10) ημέρες μετά την διεξαγωγή της τελευταίας Κλήρωσης. 

 

Η Διοργανώτρια τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας, καθώς 

και μετά την ολοκλήρωση αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο.  

 

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα 

προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους 

δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού 

πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων 

τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται 

να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή 

ηλεκτρονική αλληλογραφία (Εθνική Τράπεζα, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Αιόλου 93, 10551, Αθήνα, 

dpo@nbg.gr) ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση που θεωρούν ότι τυχόν θίγεται η 

προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφύγουν, εφόσον επιθυμούν, 

και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

 

9. Δημοσίευση Όρων Ενέργειας:  

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους www.nbg.gr ή /και 

www.go4more.gr. 

 

10. Δίκαιο: 

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων, εφαρμοστέο είναι το 

Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα. 

 

11. Τροποποίηση – Ματαίωση: 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της  Ενέργειας καθώς και να 

μεταβάλει τους παρόντες όρους ή να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αναβάλει την Ενέργεια, με σχετική 

ανακοίνωσή της στους διαδικτυακούς τόπους www.nbg.gr ή/και www.go4more.gr. 

 

12. Αποδοχή Όρων: 

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων 

καθώς και των όρων του προγράμματος go4more που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr. 

 

 

http://www.nbg.gr/
http://www.facebook.com/nationalbankofgreece
http://www.instagram.com/nationalbankofgreece
http://www.nbg.gr/
http://www.go4more.gr/
http://www.go4more.gr/
http://www.go4more.gr/

