
 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 «Απόκτηση πιστωτικής κάρτας μέσω εναλλακτικών δικτύων με επιβράβευση 

go4more» 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 

1. Η Ενέργεια διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο 

της λειτουργίας του Προγράμματος go4more (εφεξής το «Πρόγραμμα») και ισχύει αποκλειστικά για Μέλη του 

Προγράμματος, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. 

  

2. Στην ενέργεια συμμετέχουν αυτόματα και αποκλειστικά, επιλεγμένα Μέλη του Προγράμματος εφόσον πληρούν 

αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Πραγματοποιήσουν αίτηση και αποκτήσουν πιστωτική κάρτα Visa & Mastercard εκδόσεως της 

Διοργανώτριας (εξαιρούνται οι αιτήσεις για πιστωτικές κάρτες gold, platinum & co-branded) αποκλειστικά 

μέσω της εφαρμογής Internet Banking και Mobile Banking που διαθέτει η Διοργανώτρια, από 

14/09/2020 και ώρα 00:01 (έναρξη ενέργειας) έως και 31/10/2020 και ώρα 23:59 (λήξη ενέργειας) 

 Διατηρούν την ιδιότητα του Μέλους του Προγράμματος μέχρι και την ημερομηνία της εκάστοτε 

επιβράβευσης 

 Σε περίπτωση που είναι κάτοχοι οιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Διοργανώτριας, δεν εμφανίζουν 

καθυστέρηση πληρωμής έστω και σε μία εκ των δανειακών τους υποχρεώσεων μεγαλύτερη των εξήντα 

(60) ημερών, κατά την ημερομηνία της εκάστοτε επιβράβευσης 

 

3. Σε περίπτωση που πελάτης αποκτήσει πιστωτική κάρτα μέσω του Internet Banking ή και του Mobile Banking και 

δεν είναι Μέλος του Προγράμματος go4more, προκειμένου να επωφεληθεί της επιβράβευσης της ενέργειας, η 

Τράπεζα θα τον εγγράφει αυτόματα στο Πρόγραμμα χωρίς να απαιτείται έγγραφη συναίνεσή του, ενώ 

παράλληλα θα τον ενημερώνει για την εγγραφή του και τους Όρους του Προγράμματος μέσω σχετικού sms. 

 

4. Το κάθε ένα από τα Μέλη του Προγράμματος, όπως ορίζονται στον όρο 2, θα επιβραβεύεται με 5.000 go4more 

πόντους (ήτοι 12,5€) για την έκδοση της νέας πιστωτικής κάρτας και παράλληλα με το 3% επί της αξίας των 

μηνιαίων συναλλαγών του σε go4more πόντους (1€=12 go4more πόντοι), στα συνεργαζόμενα με το Πρόγραμμα 

Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (κλάδος Super Market) και στα συνεργαζόμενα με το Πρόγραμμα Πρατήρια SHELL 

(κλάδος Καύσιμα), με μέγιστο ποσό μηνιαίων συναλλαγών ανά κλάδο τα €200. Η επιβράβευση 3% σε go4more 

πόντους αφορά στο ποσό χρέωσης της συγκεκριμένης κάρτας του Μέλους (μετά από πιθανή εξαργύρωση 

πόντων) και θα είναι σωρευτική με τη βασική επιβράβευση που προκύπτει από τη λειτουργία του Προγράμματος 

go4more. 

 

5. Απόδοση πόντων επιβράβευσης: 

Με την έκδοση κάθε νέας κάρτας που θα έχει αποκτηθεί μέσω Internet Banking ή Mobile Banking, το Μέλος θα 

επιβραβεύεται με 5.000 go4more πόντους (άπαξ) εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 

της εν λόγω κάρτας.  

Η επιβράβευση 3% επί της αξίας των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στα συνεργαζόμενα Καταστήματα 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και Πρατήρια SHELL θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται 

από τη συγκεκριμένη κάρτα και μόνο, από την ημέρα έκδοσής της μέχρι και τις 31/12/2020. Κατά τη στιγμή 

διενέργειας της συναλλαγής, θα αποδίδονται οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος ενώ οι επιπλέον πόντοι θα 

αποδίδονται στις πρώτες 10 ημέρες έκαστου μήνα για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον 

προηγούμενο μήνα. 



 

Ενδεικτικό παράδειγμα επιβράβευσης για την έκδοση πιστωτικής κάρτας: Πελάτης πραγματοποίησε αίτηση στις 

21/09/2020 και η κάρτα του εκδόθηκε στις 28/09/2020. Μέχρι και την 08/10/2020 θα του έχουν αποδοθεί 5.000 

go4more πόντοι. 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα για συναλλαγές σε Κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Για συναλλαγές σε συνεργαζόμενο με το 

Πρόγραμμα Κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στις 18/09/2020 αξίας €100 και στις 25/09/2020 αξίας €50, με την 

πιστωτική κάρτα που εκδόθηκε μέσω Internet Banking ή Mobile Banking, το Μέλος του Προγράμματος, θα 

επιβραβευθεί κατά τη στιγμή των εν λόγω συναλλαγών με 4 go4more πόντους για κάθε 1€ συναλλαγής, δηλαδή 

με 400 go4more πόντους για την πρώτη συναλλαγή και με 200 go4more πόντους για τη δεύτερη συναλλαγή. 

Εντός των 10 πρώτων ημερών του Οκτωβρίου, το Μέλος θα επιβραβευθεί με επιπλέον 8 πόντους για κάθε 1€ 

αξίας συναλλαγής. Συνεπώς, στις 09/10/2020 θα λάβει επιπλέον συνολικά 1.200 go4more πόντους και για τις 

δύο συναλλαγές (800 go4more πόντους για την πρώτη συναλλαγή και 400 go4more πόντους για τη δεύτερη 

αντίστοιχα συναλλαγή). 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα για συναλλαγές σε Πρατήριο SHELL: Για συναλλαγές σε συνεργαζόμενο με το Πρόγραμμα 

Πρατήριο SHELL στις 03/12/2020 αξίας €80 και στις 25/12/2020 αξίας €90, με την πιστωτική κάρτα που εκδόθηκε 

μέσω Internet Banking ή Mobile Banking το Μέλος του Προγράμματος, θα επιβραβευθεί κατά τη στιγμή των 

συναλλαγών με 8 go4more πόντους για κάθε 1€ συναλλαγής, δηλαδή με 640 go4more πόντους για την πρώτη 

συναλλαγή και με 720 go4more πόντους για τη δεύτερη συναλλαγή. Εντός των 10 πρώτων ημερών του 

Ιανουαρίου 2021, το Μέλος θα επιβραβευθεί με επιπλέον 4 πόντους για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής. Συνεπώς, στις 

08/01/2021 θα λάβει επιπλέον συνολικά 680 go4more πόντους και για τις δύο συναλλαγές (320 go4more πόντους 

για την πρώτη συναλλαγή και 360 go4more πόντους αντίστοιχα για τη δεύτερη συναλλαγή). 

 

Από την ανωτέρω ποντοδότηση εξαιρούνται οι συναλλαγές για τις οποίες θα γίνει επιστροφή του ποσού για 

οποιονδήποτε λόγο. 

 

6. Οι go4more πόντοι που θα συγκεντρωθούν μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες 

όρους του Προγράμματος. 

 

7. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω Όρων 

καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος go4more. 


