
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

“ΦΕΤΟΣ ΟΛΟΙ ΠΑΜΕ COSMOTE” 

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» 

(εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99 εφεξής 

καλούμενη «Διοργανώτρια» και σε συνεργασία με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με 

την επωνυμία, «AMUSE EVENT MANAGEMENT M E.Π.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «AMUSE 

EVENT», που εδρεύει στην Αθήνα στην Δορυλαίου 18 με Α.Φ.Μ.: 998298693 της Δ.Ο.Υ. 

Ψυχικού, (εφεξής καλούμενη «AMUSE» ή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»), διοργανώνουν 

προωθητική ενέργεια με τον τίτλο ““ΦΕΤΟΣ ΟΛΟΙ ΠΑΜΕ COSMOTE” που περιλαμβάνει 

διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) , εφ’ εξής το «Πρόγραμμα», στο πλαίσιο προώθησης 

και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται 

ουσιώδεις, οι οποίοι θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο Αναστασία Λάφη που εδρεύει 

στην Λεωφ. Μεσογείων 466 στην Αγία Παρασκευή (εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και θα 

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της COSMOTE (www.cosmote.gr) κατά το χρονικό διάστημα 

από 18/12/2017 έως και τις 31/12/2017. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει 

με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω 

Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα 

αναφερόμενα στο Παράρτημα A των παρόντων όρων Καταστήματα, καθώς και να 

ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με 

την AMUSE στο τηλέφωνο 210-6444751, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και 

Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 

18/12/2017 έως και τις 31/12/2017. 

Η  Διοργανώτρια, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της  να τροποποιεί  οποτεδήποτε, 

μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει  τη διάρκεια του Προγράμματος ή 

ακόμα και να το ακυρώσει , με σχετική κατάθεση στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο και 

κατόπιν προηγούμενης έγκαιρης ανακοίνωσης στην  άνω αναφερόμενη  ιστοσελίδα και 

κάθε τέτοια τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η  Διοργανώτρια 

επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει  ή να ακυρώσει  μέρος ή όλο το 

Πρόγραμμα για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχερών γεγονότων, άνευ προηγούμενης 

ανακοίνωσης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η  Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή έναντι των 

συμμετεχόντων ή / και οποιουδήποτε τρίτου 

2. Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει από 18/12/2017 έως και τις 31/12/2017.  

3. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα καταστήματα COSMOTE σε όλους του νομούς 

στην Ελλάδα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Προωθητικές ομάδες θα διανέμουν, σχετικό με την 

διαδικασία αυτή, έντυπο, πλησίον των καταστημάτων  COSMOTE στους παραπάνω νομούς 

όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οι Προϊοντικές προσφορές  του Προγράμματος θα 

ισχύουν για τα καταστήματα COSMOTE (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Το Πρόγραμμα θα διεξάγεται κατά 

την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων. 

4 . Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι 

διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. 



5. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, εν γένει του Ομίλου Εταιριών ΟΤΕ, 

και της AMUSE καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη 

διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα, 

COSMOTE, COSMOTE Corner, ιδιόκτητα και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι 

συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων. 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα ( διαδικασία instant win) , θα πρέπει κατά τη 

διάρκειά του να επισκεφθεί ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α καταστήματα και 

να σκανάρει το έντυπο με το μοναδικό barcode το οποίο θα μοιράζεται από προωθητικές 

ομάδες πλησίον των καταστημάτων. Σε ειδική εφαρμογή που θα υπάρχει σε κάθε 

κατάστημα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (Παράρτημα Α) σκανάρεται το έντυπο με το 

μοναδικό barcode και ο τυχερός βλέπει στη στιγμή ποιο δώρο κέρδισε. 

Κάθε Συμμετέχων, έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

7[AA1]. ΔΩΡΑ: 

Τα δώρα του Προγράμματος  είναι τα εξής: 

ΔΩΡΟ ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ 
 COSMOTE PRE PAID ΑΞΙΑΣ 2.000€ 1 

BACKPACK & Optical Mouse 90 

ΣΚΟΥΦΟΣ BLUETOOTH 90 

BLUETOOTH HXEIO 20 

ACTION CAM 10 

FITNESS BAND 10 

ΔΩΡΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  
 USB LED LIGHT 3384 

STYLUS PEN 4000 

CABLE ORGANIZERS  3620 

EARPHONE SPLITTERS 3000 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4000 

BRACELET charger 3500 

SPINNER 1000 

SELFIE STICK 2000 

VR GLASSES 2000 

USB 16GB 3000 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 10€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 50€ 81600 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 20€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 
100€ 54.400 

ΣΥΝΟΛΟ 165.725 

Οι όροι παροχής των Δωροεπιταγών αναφέρονται στο Παράρτημα Γ. 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα  δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση 

οποιασδήποτε σύνδεσης. 



 8. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή 

συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του σε κάθε σχετικό έντυπο (ειδικό έντυπο instant 

win, φόρμα κατοχύρωσης δώρου, δήλωση αποδοχής κλπ) σε σχέση με τη συμμετοχή του 

στο Πρόγραμμα . Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του 

Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στις Διοργανώτριες να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα . 

9. Όσα από τα δώρα του Προγράμματος αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα , αυτά 

επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την 

αντίστοιχη εγγύησή τους , εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρουν η 

Διοργανώτρια σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών και για 

οποιοδήποτε ελάττωμα αυτών υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή 

ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα. 

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση των 

δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, 

καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την 

τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη 

αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά, ενώ για οιοδήποτε τυχόν ελάττωμα οι 

δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην κατασκευάστρια εταιρία ή στον αντιπρόσωπο 

αυτής στην Ελλάδα. 

Ως προς την  COSMOTE Prepaid cards, ισχύουν οι γενικοί όροι χρήσης που παρατίθενται στο 

Παράρτημα Δ. Η Διοργανώτρια ουδεμία περαιτέρω ευθύνη υπέχουν πλην της διάθεσης 

όλων των ανωτέρω Δώρων του Προγράμματος. 

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ: 

Η «AMUSE» μετά την λήξη του Προγράμματος (κατά το διάστημα από 08/01/2018 έως 

31/01/2018) θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους τυχερούς νικητές  σχετικά με την απόδοση 

των δώρων που δεν διατίθενται άμεσα από το κατάστημα σύμφωνα με τα στοιχεία 

επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει οι ίδιοι στα σχετικά ειδικά έντυπα για την περαιτέρω 

συνεννόηση ως προς την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που η «AMUSE» δεν 

μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους από τους τυχερούς στα στοιχεία 

επικοινωνίας που έχουν δηλώσει οι ανωτέρω μέχρι 31/01/2018, τότε το δώρο θα 

ακυρώνεται. Σε κάθε περίπτωση η «AMUSE» θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους 

τυχερούς νικητές με σκοπό την απόδοση των δώρων τους  το αργότερο μέχρι την 

31/01/2018. 

Στις περιπτώσεις, μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο 

του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην 

κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 

31/01/2018 το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο 

τυχερός /νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο 

και η Διοργανώτρια , απαλλάσσεται  από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούται να προβεί  

είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε 

διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

Η «AMUSE» τόσο κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς όσο και κατά την απόδοση του 

Δώρου μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την 

πιστοποίηση της ταυτότητας του τυχερού – τελικού αποδέκτη του Δώρου. 



11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ - INSTANT WIN 

Α ) ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ  

Όσοι κερδίσουν ένα από τα μεγάλα δώρα που αναφέρονται ανωτέρω στον όρο 7, η 

διαδικασία που ακολουθείται μέσα στο κατάστημα είναι η εξής : 

Ο τυχερός συμπληρώνει την δήλωση κατοχύρωσης μεγάλων δώρων (Παράρτημα Β) στο 

κατάστημα. Η συμπληρωμένη δήλωση αποστέλλεται μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητας 

του τυχερού και τη φωτοτυπία του σκαναρισμένου κουπονιού μέσω fax ή mail, στην 

«AMUSE» . Το κατάστημα αποδίδει στον τυχερό το δεύτερο αντίτυπο της δήλωσης 

κατοχύρωσης μεγάλων δώρων . 

Στη συνέχεια ο τυχερός θα ενημερωθεί  για όλες τις λεπτομέρειες παραλαβής του μεγάλου 

δώρου που κέρδισε από την «AMUSE». 

Για την παραλαβή των μεγάλων δώρων INSTANT WIN, από την «AMUSE» , απαιτείται η 

προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και να παραδοθεί συμπληρωμένο το πιο πάνω 

αναφερόμενο έγγραφο «δήλωση κατοχύρωσης δώρου τυχερού» καθώς και η 

συμπληρωμένη δήλωση παραλαβής δώρου (Παράρτημα Β) . 

Για τους τυχερούς που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, η «AMUSE» , θα αναλάβει την 

αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων) με μεταφορική της 

επιλογής της και χρέωση δική της. Διευκρινίζεται ότι  η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται  για 

τυχόν καθυστερήσεις από την παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία του τυχερού. Πριν την παράδοση, θα γίνεται 

ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας και 

ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου και 

υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του δώρου. 

Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των μεγάλων δώρων είναι η 

συμπλήρωση της σχετικής Δήλωσης κατοχύρωσης αυτών (Παράρτημα Β1) και της Δήλωσης 

παραλαβής (Παράρτημα Β2). Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την 

πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα 

κατοχύρωσης/αποδοχής δώρου. 

Β ) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΩΡΑ  

Για τους τυχερούς η παράδοση των υπολοίπων - εκτός της παρ. Α) - δώρων 

πραγματοποιείται άμεσα από το κατάστημα στο οποίο ο συμμετέχων σκάναρε με τη 

βοήθεια του υπαλλήλου του καταστήματος το ειδικό έντυπο instant win του 

Προγράμματος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι : α) η επίδειξη της 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία του τυχερού, και 

β) η υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου, εφόσον ζητηθεί. 

12. Τα Δώρα του Προγράμματος είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή 

μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή 

τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 



13.  Η Διοργανώτρια διατηρεί  το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και 

αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών. 

14. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε για τους εξής λόγους: 

(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος – τυχερού βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων , 

(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου τυχερού καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του 

εντός των προβλεπομένων στους παρόντες όρους προθεσμιών ή την παράδοση σε αυτόν 

του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, 

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε τυχερό των παρόντων 

Αναλυτικών Όρων στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

(δ) λόγω μη προσήκουσας συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας 

κατοχύρωσης/αποδοχής /συμμετοχής όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους 

συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων 

(ε) λόγω μη παρουσίασης της ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, κατά την παραλαβή του 

Δώρου. 

15. Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου 

συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στο Πρόγραμμα χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το 

δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και η  Διοργανώτρια απαλλάσσεται  από κάθε 

σχετική ευθύνη και δικαιούται να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, 

είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη 

διακριτική της ευχέρεια. 

16. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότησηστην  

Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω 

ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού 

τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια 

επιφυλάσσει  για την  ίδια το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει  και να δημοσιεύσει  για 

διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και 

ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει  οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το 

παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει 

αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του 

Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για τους 

λόγους αυτούς. 

17. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα 

σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιριών COSMOTE και 

AMUSE. 

18. Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η Διοργανώτρια και 

η AMUSE δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί 

αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά τη Διοργανώτριας 

και της AMUSE λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς. 

19. Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα και τη διαδικασία «instant win» τα στοιχεία 

που απαιτούνται να συμπληρωθούν στο έντυπο και την δήλωση κατοχύρωσης δώρου από 



τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση 

διαμονής του, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Η συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την 

έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που 

καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για 

σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα είτε μέσω των 

εταιριών COSMOTE & AMUSE, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και 

για λογαριασμό τους. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την ολοκλήρωση 

των σκοπών του Προγράμματος , κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, 

τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε 

Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και 

ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των 

άρθρων 11 - 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αποστέλλοντας 

γραπτή αίτηση προς την Διεύθυνση Retail Marketing Αγορών και Διακίνησης 

Εμπορευμάτων Σταθερής και Κινητής με την επισήμανση για την προωθητική ενέργεια 

“ΦΕΤΟΣ ΟΛΟΙ ΠΑΜΕ COSMOTE”στη διεύθυνση Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ Λ. Κηφισίας 99, 

Μαρούσι ΤΚ 151 24 

20. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά 

σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

21. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε 

περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Καταστήματα COSMOTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΔΟΣ ΑΡ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΚ

ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 45 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 54

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 71 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 143 41

ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 345Β ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 111 41

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 47 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 111 46

ΑΡΕΩΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 85 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 34

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 47 & ΣΙΝΩΠΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 27

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 46 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 116 33

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 57

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 109 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 163 43

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 64 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 164 52

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 135Α ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 176 73

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  29-31 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 171 23

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 102 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ  34 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 175 62

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14Α ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 166 75

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 70 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 173 42

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 25 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 187 57

ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ 12 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 184 54

ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 185 31

ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 8 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 62

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 245 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 142 31

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7-9 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 152 33

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 7 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 153 42

ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 182 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 155 61

ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΕΓΓΕΡΗ 1 ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 195 00

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΕΩΦ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 57 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 167 77

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 49 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 153 51

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 168-170 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 194 00

ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 296 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 122 43

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 192 00

ΙΛΙΟΥ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 29 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 131 22

ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 136 71

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  4-6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 121 32

ΠΕΡΑΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 40 ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 19

ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΠΑΦΗ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 544 53

ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 47 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 551 32

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ 40 ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 23

ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΟΥΤΡΩΝ 47 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 572 00

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 201 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 564 30

ΔΙΑΒΑΤΩΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 126 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 570 08

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 26

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 631 00

ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΖΑΒΟΥΡΑ 13 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 632 00

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 601 00

ΚΙΛΚΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 611 00

ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 621 00

ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΗΣ 582 00

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 9 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΗΣ 581 00

ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 591 00

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 9 ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 592 00

ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΡΩΦ & ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 654 03

ΔΡΑΜΑΣ ΕΡΜΟΥ 1 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 661 00

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΡΑΣΙΟΥ 2 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 691 00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΒΥΡΗ 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ 681 00

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 210 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΥ 682 00

ΞΑΝΘΗΣ Μ. ΒΟΓΔΟΥ 2 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ 671 00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 209 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 521 00

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 9 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 511 00

ΚΟΖΑΝΗΣ Ξ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 5 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 501 00

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ  40 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 502 00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΥΡΝΟΒΟΥ 5 ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 531 00

ΛΑΜΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 351 00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 361 00

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΘΟΑΝΤΟΣ 7 ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΟΣ 331 00

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 5 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 321 00

ΘΗΒΑΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 20 ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 322 00

ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 341 00

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 11 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 412 22

ΒΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 382 21

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ 13 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 431 00

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 421 00

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 454 44

ΑΡΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΡΤΑ ΑΡΤΗΣ 471 00

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 35 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 461 00

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 16 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 481 00

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 3 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 491 00

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ 38 & ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 262 22

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 85-87 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 264 41

ΑΙΓΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 36 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 251 00

ΠΥΡΓΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  2 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 271 00

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ 272 00



ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ 8 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 281 00

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 291 00

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΘΕΩΔ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 311 00

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 302 00

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΟΥΛΟΥ 9 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 00

ΡΟΔΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 91 ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 851 00

ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΑΒΡΟΥ 8 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 852 00

ΚΩ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 8 & ΞΑΝΘΟΥ ΚΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 853 00

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 841 00

ΘΗΡΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 847 00

ΜΗΛΟΥ ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 848 00

ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 846 00

ΝΑΞΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 843 00

ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 844 00

ΤΗΝΟΥ Λ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 40 ΤΗΝΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 842 00

ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 123 ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 704 00

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 712 02

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 31 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 713 04

ΧΑΝΙΩΝ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 3-5 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 731 00

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 28 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 741 00

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 10 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 721 00

ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ 22 ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 723 00

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ 8 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 811 00

ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΙΠΥΛΗΣ ΜΥΡΙΝΑ ΛΕΣΒΟΥ 814 00

ΧΙΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 1 ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ 821 00

ΣΑΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 2 ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 831 00

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  29 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 221 00

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ 4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 241 00

ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ 3 ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 231 00

ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΨΑΛΗ 20 ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 232 00

ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ 2 ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 211 00

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 3-5 ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 213 00

ΑΡΓΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 10 ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 212 00

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 201 00

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 203 00

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 76 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 151 25

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 24

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 14 & ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 48 48 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 551 33

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 Α.ΛΑΖΑΡΑΚΗ 8 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 166 75

ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 140 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 185 35

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 64

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 67-69 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 712 02

ΠΑΤΡΑΣ 2 ΕΡΜΟΥ 4 & ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 48 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 262 21

ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 109 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 546 22

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΑΘΗΝΑΣ 76 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 181 20

ΒΟΛΟΥ 2 ΛΩΡΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 82 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 382 21

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 121 34

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 453 32

ΛΑΡΙΣΑΣ 2 ΚΟΥΜΑ 32 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 412 23

ΧΑΝΙΩΝ 2 ΣΚΑΛΙΔΗ 23 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 731 36

ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 5 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 106 73

ΜΑLL Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 151 22

ΣΕΡΕΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 80 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ 671 00

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 86 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 567 28

ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΘΗΒΩΝ 179 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 121 34

ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 38 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 452 21

ΒΑΜΒΑΚΑ Α. – ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Ι. Ο.Ε. ΠΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 811 00

Π.ΤΟΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 421 00

Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑΕ.Ε.   ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 103 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 173 41

ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 96 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 263 32

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Κ.Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 105 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 131 23

ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ Ο.Ε. 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 115-117 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 611 00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ INSTANT WIN 

 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ (instant win) 

Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια/Πρόγραμμα “ΦΕΤΟΣ ΟΛΟΙ 

ΠΑΜΕ COSMOTE” ( με τη διαδικασία instant win), δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο που 

περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος , των οποίων έχω λάβει 

γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους. 

Όνομα  Επώνυμο  

Τηλέφωνο  Διεύθυνση  

Πόλη  ΤΚ  

Ημερομηνία 

Γέννησης 
 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 

Ημερομηνία  Υπογραφή  

Δώρο 1*       COSMOTE Prepaid card συνολικής αξίας 2000€ 

Δώρο 2*       ACTION CAMERA 

Δώρο 3*        ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH  

Δώρο 4*         FITNESS BAND 

Δώρο 5*         BACKPACK & OPTICAL MOUSE 

Δώρο 6*         BLUETOOTH ΣΚΟΥΦΟΣ 

Υπεύθυνος 

καταστήματος 
  

Σφραγίδα 

καταστήματος 

 

 

 

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου 

υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της 

στην Ελλάδα.  

Ονοματεπώνυμο/ Υπογραφή  

………………………………………………….. 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα που τηρείται στο κατάστημα 

χρειάζεται να αποστέλλεται άμεσα στη AMUSE e - mail στο: info@amuse .gr μαζί με τo 

νικητήριο κουπόνι και φωτοτυπία της ταυτότητας του.  Όροι συμμετοχής στο www.cosmote.gr  

http://www.cosmote.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ  

Προωθητική ενέργεια/Πρόγραμμα  “ΦΕΤΟΣ ΟΛΟΙ ΠΑΜΕ COSMOTE” 

(με τη διαδικασία instant win) 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ 

Όνομα  Επώνυμο  

Τηλέφωνο  Διεύθυνση  

Πόλη  ΤΚ  

Ημερομηνία 

Γέννησης 
 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 

Ημερομηνία  Υπογραφή  

Δώρο 1*       COSMOTE Prepaid card συνολικής αξίας 2000€ 

Δώρο 2*       ACTION CAMERA 

Δώρο 3*        ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH  

Δώρο 4*         FITNESS BAND 

Δώρο 5*         BACKPACK & OPTICAL MOUSE 

Δώρο 6*         BLUETOOTH ΣΚΟΥΦΟΣ 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου 

υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της 

στην Ελλάδα.  

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στη διαφημιστική ενώ το άλλο αποδίδεται στον 

καταναλωτή. 

ΣΗΜ : 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του 

συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής. 

Υπογραφή  

…………………………………………………. 

Όροι συμμετοχής στο www.cosmote.gr  

 

http://www.cosmote.gr/


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ  ΔΩΡΟΥ 

                                            

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2018 στην προωθητική 

ενέργεια/Πρόγραμμα “ΦΕΤΟΣ ΟΛΟΙ ΠΑΜΕ COSMOTE” (κατόπιν συμμετοχής με τη 

διαδικασία instant win) που διοργανώνει η εταιρία COSMOTE,σε συνεργασία με την 

AMUSE (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο 

…………………………………………………………………………………………………. . 

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά 

προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω 

επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με 

χρήματα ή με άλλα δώρα. 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα που τηρείται στο κατάστημα 

χρειάζεται να αποστέλλεται άμεσα στη AMUSE e - mail στο: info@amuse .gr μαζί με τo 

νικητήριο κουπόνι και φωτοτυπία της ταυτότητας του. 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ 

α. Οι δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές 50€και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται με 

αγορά οποιουδήποτε προϊόντος προϊόντων είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και των οποίων 

η συνολική αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50€. 

Β. Οι Δωροεπιταγές 20€ για αγορές 100€ και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται σε όλα τα 

εμπορεύσιμα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και έχουν αξία 100€ και άνω. 

Οι Δωροεπιταγές 10€ και 20€, δεν μπορούν να εξαργυρωθούν: 

 συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή των 10€ για αγορές 50€ και άνω 

 συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή των 20€ για αγορές 100€ και άνω 

 συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια 
οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας COSMOTE 

 για εξόφληση λογαριασμών ή για ανανέωση χρόνου ομιλίας ή data (άυλος 
χρόνος) ή για παροχή υπηρεσιών 

Η Εξαργύρωση όλων των παραπάνω δωροεπιταγών θα μπορεί να γίνεται από 11/12/2017 

έως και 31/01/2018 σε οποιοδήποτε κατάστημα COSMOTE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ COSMOTE PREPAID 

MASTERCARD 

Με τη σύμβαση αυτή η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής Τράπεζα), η οποία 

είναι πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), εκδίδει και χορηγεί στον 

αντισυμβαλλόμενο που αναφέρεται στη συνημμένη Αίτηση (Κάτοχος) η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, σε συνεργασία με την εταιρεία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και με τη διαμεσολάβηση αυτής (εφεξής COSMOTE), κάρτα με την 

ονομασία «COSMOTE PREPAID MASTERCARD» (εφεξής Κάρτα), σύμφωνα με τους 

παρακάτω όρους οι οποίοι είναι όλοι εξίσου ουσιώδεις. Ειδικά ως προς τους όρους και τις 

προϋποθέσεις διενέργειας πράξεων πληρωμών, εφαρμόζεται συμπληρωματικά η σύμβαση 

– πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών της Τράπεζας (εφεξής «σύμβαση-πλαίσιο»), που 

διέπεται από τον Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α’ 113/13-7.2010), και διατίθεται σε όλα τα 

Καταστήματα της Τράπεζας και στο διαδικτυακό της τόπο (www.nbg.gr), τους όρους της 

οποίας ο Κάτοχος αποδέχεται ως αδιαίρετο όλο με την παρούσα . 

1. Η Κάρτα – Χορήγηση – Φύλαξη 

1.1. Η Κάρτα είναι προπληρωμένη και για τη χρήση της απαιτείται η φόρτισή της από τον 

Κάτοχο με χρήματα, προκειμένου να δημιουργείται και να υφίσταται το απαραίτητο 

υπόλοιπο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτής. Η Κάρτα επιτρέπει στον Κάτοχο τη 

διενέργεια συναλλαγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε με φυσική παρουσία της 

Κάρτας είτε χωρίς αυτή (μέσω διαδικτύου, ταχυδρομικές ή τηλεφωνικές παραγγελίες, 

προεγκρίσεις συναλλαγών), σε επιχειρήσεις ή φορείς που συνεργάζονται με τη 

MASTERCARD και φέρουν το σήμα MASTERCARD. Η Κάρτα, κατά την έκδοσή της 

παραδίδεται στον Κάτοχο από τα Καταστήματα του Δικτύου COSMOTE (τα οποία 

περιλαμβάνουν τα Καταστήματα που φέρουν το σήμα COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΤΕ, και από 

κοινού θα αναφέρονται στην παρούσα ως «Κατάστημα ή Καταστήματα του Δικτύου 

COSMOTE»), μετά την εκ μέρους του καταβολή της εφάπαξ συνδρομής έκδοσης, 

ενεργοποιημένη, και για τη χρήση της απαιτείται ο Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης 

(P.I.N. – Personal Identification Number) του άρθρου 2 πιο κάτω. Η εφάπαξ συνδρομή 

έκδοσης παρατίθεται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας, που είναι διαθέσιμο στον 

Κάτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται 

αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.nbg.gr. Η κατά 

την υπογραφή της παρούσας ισχύουσα εφάπαξ συνδρομή έκδοσης παρατίθεται στην 

Πρόσθετη Πράξη της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και καταβάλλεται 

από τον Κάτοχο στα ταμεία του Δικτύου Καταστημάτων της COSMOTE είτε με μετρητά είτε 

με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. 

1.2. Η Κάρτα ανήκει και παραμένει στην κυριότητα της Τράπεζας. Ο Κάτοχος και μόvo 

αυτός, αποκτά το δικαίωμα χρήσης της Κάρτας σύμφωνα με τους όρους κατοχής και χρήσης 

που ισχύουν κάθε φορά. Η μεταβίβαση της Κάρτας καθώς επίσης και κάθε μορφής 

εκχώρηση του δικαιώματος της κατοχής και της χρήσης της σε οποιοδήποτε τρίτο 

απαγορεύεται αυστηρά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στον όρο 10 πιο κάτω για τη 

χορήγηση επιπλέον καρτών στον Κάτοχο. 



1.3. Αμέσως μόλις o Κάτοχος παραλάβει την Κάρτα του είναι υποχρεωμένος να την 

υπογράψει στov ειδικό γι' αυτό το σκοπό χώρο, είναι δε υπεύθυνος για τη γνησιότητα της 

υπογραφής του. 

1.4. Ο Κάτοχος, γνωρίζοντας ότι η Κάρτα ισοδυναμεί ουσιαστικά με χρήμα, υποχρεούται να 

τη φυλάσσει σε ασφαλές μέρος και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση για την ομαλή 

λειτουργία της. 

2. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (Ρ.I.Ν.) 

Η Τράπεζα χoρηγεί επίσης στov Κάτοχο Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (Ρ.I.Ν.), o οπoίoς 

ισoδυvαμεί με τηv υπoγραφή τoυ. Ο αριθμός αυτός είvαι αυστηρά πρoσωπικός και o 

Κάτoχoς, ο οποίος μπορεί να τον αντικαταστήσει οποτεδήποτε με άλλον της επιλογής του 

σε οποιοδήποτε ΑΤΜ της Τράπεζας, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην 

οθόνη του ΑΤΜ, υπoχρεoύται vα τov απoμvημovεύει, vα μηv τov αvαγράφει, ούτε 

συγκεκαλυμένα, στηv Κάρτα τoυ ή σε oπoιoδήπoτε άλλo έγγραφo, να καλύπτει το 

πληκτρολόγιο του ΑΤΜ ή του EFT/POS κατά τη χρήση της Κάρτας και να φροντίζει να μη 

διαρρεύσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η φύλαξη του ΡΙΝ σε οποιαδήποτε 

αναγνώσιμη μορφή συνιστά βαριά αμέλεια εκ μέρους του Κατόχου. Ο ΡIΝ παράγεται 

ηλεκτρονικά κάτω από απόλυτα ελεγχόμεvες συvθήκες ασφάλειας που καθιστούν 

παvτελώς αδύvατη την αvαπαραγωγή τoυ και γνωστοποιείται στον Κάτοχο με τον τρόπο 

που περιγράφεται στο έντυπο παράδοσης της κάρτας του. Ο ΡΙΝ χρησιμοποιείται μόνο σε 

συνδυασμό με την Κάρτα στην οποία αντιστοιχεί. 

3. Φόρτιση – Επαναφόρτιση – Όρια Φόρτισης και Συναλλαγών 

3.1. Η Κάρτα εκδίδεται και χορηγείται από την Τράπεζα στον Κάτοχο με μηδενικό υπόλοιπο. 

Ο Κάτοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της φόρτισής της με χρήματα, προκειμένου να μπορεί 

να τη χρησιμοποιήσει για τη διενέργεια των επιτρεπόμενων συναλλαγών. Κατά την πρώτη 

φόρτιση της Κάρτας, το ποσό το οποίο καταβάλει ο Κάτοχος (πλην των προβλεπομένων 

στον όρο 3.2 πιο κάτω εξόδων φόρτισης) αποτελεί το αρχικό Διαθέσιμο Υπόλοιπο 

Συναλλαγών. Με την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής από τον Κάτοχο, το Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο Συναλλαγών μειώνεται ισόποσα, πλέον τυχόν επιβαρύνσεων. Η Τράπεζα δεν 

οφείλει τόκους οποιασδήποτε μορφής επί του εκάστοτε υπολοίπου της Κάρτας. 

3.2 Η φόρτιση/επαναφόρτιση της Κάρτας υλοποιείται μέσω: α) του Δικτύου των 

Καταστημάτων της COSMOTE, είτε με μετρητά είτε με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής 

κάρτας, β) της εφαρμογής Cosmote Prepaid, γ) της υπηρεσίας Internet Banking – Phone 

Banking της Τράπεζας με μεταφορά από υφιστάμενο καταθετικό (ταμιευτηρίου ή 

τρεχούμενο/ όψεως) λογαριασμό του Κατόχου ή τρίτου, δ) των ΑΤΜ της Τράπεζας τύπου 

cash deposit (χωρίς φάκελο) και χωρίς χρήση ΡΙΝ με κατάθεση μετρητών στο λογαριασμό 

της Κάρτας ή με μεταφορά από καταθετικό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο/όψεως) 

λογαριασμό του Κατόχου ή τρίτου, που προϋποθέτει χρήση χρεωστικής κάρτας με την 

οποία η Κάρτα είναι συνδεδεμένη και χρήση PIN, ε) μεταφοράς από καταθετικό 

λογαριασμό που τηρείται σε άλλη Τράπεζα (ως έμβασμα ή ως πληρωμή μέσω internet 

banking άλλης Τράπεζας). Η Τράπεζα μπορεί να υλοποιήσει και άλλους τρόπους φόρτισης 

της κάρτας ή να μεταβάλλει τους υφιστάμενους στο μέλλον, τους οποίους θα γνωστοποιεί 

στον Κάτοχο με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο. Η φόρτιση/επαναφόρτιση της 

Κάρτας επιβαρύνεται με έξοδα, τα οποία παρατίθενται στο Τιμολόγιο εργασιών της 

Τράπεζας, που είναι διαθέσιμο στον Κάτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες 



κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και 

στην ιστοσελίδα της www.nbg.gr. Τα ισχύοντα κατά την 

υπογραφή της παρούσας έξοδα φόρτισης/επαναφόρτισης παρατίθενται στην Πρόσθετη 

Πράξη της παρούσας. 

3.3. Οι φορτίσεις της Κάρτας επιτρέπονται εντός των εκάστοτε καθοριζόμενων από την 

Τράπεζα Ορίων Φόρτισης της Κάρτας ανά συναλλαγή και έτος. Τα Όρια Φόρτισης που 

ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσας, αναφέρονται στην Πρόσθετη Πράξη της 

Παρούσας. 

3.4. Ο Κάτοχος δικαιούται να κάνει χρήση της Κάρτας του για συναλλαγές σε επιχειρήσεις 

(άρθρο 4 πιο κάτω), για λοιπές συναλλαγές (άρθρο 5.1. πιο κάτω) και για αναλήψεις 

μετρητών (άρθρο 5.2. πιο κάτω), εντός των εκάστοτε καθοριζόμενων από την Τράπεζα 

Ορίων Συναλλαγών και με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών νομοθετικών 

διατάξεων. Τα Όρια Συναλλαγών που ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσας, 

παρατίθενται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. 

3.5. Ο Κάτοχος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει από την Τράπεζα τη μεταβολή των 

Ορίων Φόρτισης ή των Ορίων Συναλλαγών που όρισε με την αίτησή του και η αποδοχή ή μη 

του αιτήματός του εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Οποιαδήποτε αίτηση 

του Κατόχου για μεταβολή των Ορίων Φόρτισης υποβάλλεται σε Κατάστημα της Τράπεζας, 

ενώ οποιαδήποτε αίτηση του Κατόχου για μεταβολή των Ορίων Συναλλαγών της Κάρτας, 

υποβάλλεται σε Κατάστημα της Τράπεζας, στα Καταστήματα του Δικτύου COSMOTE, καθώς 

και μέσω της υπηρεσίας Internet Banking της Τράπεζας. 

4. Συναλλαγές σε Επιχειρήσεις 

4.1. Ο Κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα ως μέσο πληρωμής είτε στο 

εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, στις νόμιμες συναλλαγές του με τις επιχειρήσεις που έχουν 

αναρτημένο το σήμα MASTERCARD και τη δέχονται ως μέσο πληρωμής (επιχειρήσεις), 

υπoχρεoύμεvoς σε απόδειξη της ταυτότητάς του με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, εφόσον 

του ζητηθεί. Η Κάρτα δεν παρέχει τη δυνατότητα αγορών με άτοκες δόσεις. Ο Κάτοχος δεν 

θα χρησιμοποιεί την Κάρτα σε χώρες με στρατηγικές αδυναμίες ως προς το κανονιστικό 

πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως περιλαμβάνονται στις Δημόσιες 

Ανακοινώσεις της Financial Action Task Force (F.A.T.F.). 

4.2. Η συναλλαγή πραγματοποιείται: α) στις επιχειρήσεις που διαθέτουν φυσικά σημεία 

πώλησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4.5. πιο κάτω για τις ανέπαφες συναλλαγές, με την 

πληκτρολόγηση του ΡΙΝ στα μηχανήματα EFT/POS ή την υπογραφή των αποδείξεων που 

εκδίδονται από τα μηχανήματα EFT/POS, β) στα ειδικά τερματικά που απαιτούν εισαγωγή 

της Κάρτας από τον ίδιο τον Κάτοχο (π.χ. αυτόματοι πωλητές), με την εισαγωγή της Κάρτας 

στο τερματικό, γ) μέσω διαδικτύου ή μετά από τηλεφωνική-ταχυδρομική παραγγελία, με 

την καταχώριση ή παροχή των ακόλουθων στοιχείων της Κάρτας που ζητούνται κατά 

περίπτωση: i. Αριθμού Κάρτας, ii. Ημερομηνίας λήξης της Κάρτας, iii. Ονοματεπώνυμου 

Κατόχου Κάρτας, iv. Τριψήφιου κωδικού επαλήθευσης (CVC2), v. Κάθε άλλου στοιχείου που 

απαιτείται ή θα απαιτηθεί βάσει των πρωτοκόλλων ασφαλείας που εφαρμόζονται από το 

διεθνή οργανισμό MASTERCARD. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται, εφ’ όσον στο λογαριασμό 

της Κάρτας υπάρχει επαρκές υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ποσό της συναλλαγής, πλέον 

τυχόν εξόδων και ποσού για κάλυψη τυχόν συναλλαγματικών ισοτιμιών. Με την κατά τα 



παραπάνω πληκτρολόγηση ή υπογραφή ή εισαγωγή Κάρτας ή παροχή στοιχείων, o Kάτoχoς 

εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα να εξοφλεί αντ’ αυτού και για λογαριασμό του το 

αντίτιμο των νόμιμων συναλλαγών που κατά τα παραπάνω πραγματοποίησε στις 

επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάχθηκε. Για κάθε συναλλαγή στα EFT/POS εκδίδεται 

γραπτή επιβεβαίωση των εντολών του Κατόχου. Ως προς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη 

γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμών από τον Κάτοχο ισχύουν τα οριζόμενα στη 

σύμβαση-πλαίσιο. 

4.3. Ο Κάτοχος δικαιούται με χρήση της Κάρτας του να διενεργεί πάγιες εντολές για την 

εξόφληση υποχρεώσεών του προς τρίτους, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση-

πλαίσιο. 

4.4. Για τις συναλλαγές αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο, ο Κάτοχος 

υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, όπως του γνωστοποιούνται από την 

Τράπεζα, είτε μέσω της ιστοσελίδας της www.nbg.gr, είτε με επιστολή, είτε όπως του 

γνωστοποιούνται από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις στον διαδικτυακό τους τόπο. Ειδικά 

για τη χρήση της Κάρτας σε ιστότοπους παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών τυχερών 

παιγνίων (online gambling), ο Κάτοχος απαγορεύεται να πραγματοποιεί συναλλαγές σε 

ιστοτόπους παρόχων χωρίς νόμιμη άδεια, όπως περιλαμβάνονται στη black list που 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. 

4.5. Ο Κάτοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει την παρεχόμενη από την Κάρτα δυνατότητα 

διενέργειας ανέπαφων συναλλαγών, για την εξόφληση του αντιτίμου νόμιμων συναλλαγών 

του ανεξαρτήτως ποσού. Η ανέπαφη συναλλαγή διενεργείται εφόσον ο Κάτοχος κρατήσει 

την Κάρτα μπροστά από το ειδικό μηχάνημα αποδοχής (Contactless EFT/POS), μέχρι το 

σύστημα να την αναγνωρίσει και να καταγράψει τη συναλλαγή. Εφόσον το ύψος της 

ανέπαφης συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό που έχει γνωστοποιηθεί στον Κάτοχο κατά την 

υποβολή της αίτησης έκδοσης της Κάρτας ή στην επιστολή παράδοσης της Κάρτας ως όριο 

(εφεξής «Όριο Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ»), απαιτείται από τον Κάτοχο η 

πληκτρολόγηση του ΡΙΝ για την έγκριση και ολοκλήρωσή της. 

Ο Κάτοχος, πραγματοποιώντας ανέπαφες συναλλαγές εντός του Ορίου Ανέπαφης 

Συναλλαγής χωρίς PIN, εγκρίνει και αποδέχεται την, χωρίς την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του, 

εκάστοτε πραγματοποιηθείσα κατά τα ως άνω προβλεπόμενα συναλλαγή και εξουσιοδοτεί 

την Τράπεζα ανέκκλητα να χρεώνει την Κάρτα με την ονομαστική αξία της συγκεκριμένης 

συναλλαγής και να εξοφλεί για λογαριασμό του την επιχείρηση με το ποσό της απόδειξης 

που εκδίδεται από το μηχάνημα αποδοχής που διαθέτει η επιχείρηση. Για τις λοιπές 

ανέπαφες συναλλαγές άνω του Ορίου Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ, ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4.2.α πιο πάνω. 

Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών και 

στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις αυτές, το Όριο Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ ενδέχεται 

να διαμορφώνεται σε διαφορετικό ύψος από αυτό που έχει κοινοποιηθεί στον Κάτοχο κατά 

την υποβολή της αίτησης έκδοσης της Κάρτας ή στην επιστολή παράδοσης της Κάρτας, 

ανάλογα με τη χώρα στην οποία ο Κάτοχος πραγματοποιεί τη συναλλαγή. Ο Κάτοχος 

οφείλει να μεριμνά για την ενημέρωσή του ως προς το Όριο Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς 

ΡΙΝ που ισχύει στη χώρα στην οποία επιθυμεί να διενεργήσει συναλλαγή, πριν τη 

διενέργειά της. 



Σε όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά μηχανήματα αποδοχής (Contactless 

EFT/POS), ο Κάτοχος μπορεί να επιλέξει να 

κάνει χρήση της Κάρτας με τον τρόπο που χρησιμοποιείται στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, 

δηλαδή με την εισαγωγή της στο EFT/POS και την πληκτρολόγηση του ΡΙΝ ή την υπογραφή 

της απόδειξης που εκδίδει το μηχάνημα EFT/POS. 

Για τις συναλλαγές κάτω του Ορίου Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς ΡΙΝ τίθεται όριο 

συνολικού ποσού συναλλαγών, το σημερινό ύψος του οποίου παρατίθεται στην Πρόσθετη 

Πράξη της παρούσας , άνω του οποίου η επόμενη κάτω του Ορίου Ανέπαφη Συναλλαγή θα 

απορρίπτεται, και για να επιτραπεί πάλι συναλλαγή κάτω του Ορίου Ανέπαφης Συναλλαγής 

χωρίς ΡΙΝ, θα πρέπει να προηγηθεί υποχρεωτικά πετυχημένη συναλλαγή με χρήση PIN σε 

EFT/POS ή σε ΑΤΜ του δικτύου της Τράπεζας. 

4.6. Η χρέωση του λογαριασμού της Κάρτας γίνεται την ημέρα εκκαθάρισης της 

συναλλαγής, η οποία είτε συμπίπτει είτε είναι μεταγενέστερη της ημέρας 

πραγματοποίησης της συναλλαγής. 

4.7. Η Κάρτα είναι μέσο εξόφλησης του τιμήματος νόμιμης συναλλαγής, το οποίο όπως και 

τους λοιπούς όρους αυτής, ο Κάτοχος έχει συμφωνήσει πριν και ανεξάρτητα από την χρήση 

της. Η Τράπεζα δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη συμβατικά με τις επιχειρήσεις για τους σκοπούς 

της παρούσας και σε κάθε περίπτωση δεν συνδέεται κατ’ αποκλειστικότητα και δεν 

αναλαμβάνει καμία υποχρέωση προς τον Κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη 

ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τον Κάτοχο, ούτε και για 

οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ζημία του, ώστε ο Κάτοχος δεν δικαιούται να 

προβάλει έναντι της Τράπεζας οποιαδήποτε σχετική ένσταση ή απαίτηση, εκτός εάν ο 

νόμος ή όσα προβλέπονται στη σύμβαση-πλαίσιο ορίζουν διαφορετικά. Εάν η επιχείρηση 

εκδώσει για οποιονδήποτε λόγο υπέρ του Κατόχου πιστωτικό σημείωμα, η Τράπεζα θα 

πιστώσει με το ισόπoσo το λογαριασμό της Κάρτας, μόvo όταν το παραπάνω σημείωμα 

προσκομισθεί στην Τράπεζα. 

5. Λοιπές Συναλλαγές – Αναλήψεις – Εκφόρτιση Κάρτας 

5.1. Συναλλαγές μέσω i-Bank Pay: Ο Κάτοχος μπορεί να διενεργεί πληρωμές με την Κάρτα 

του, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας πληρωμών «i-bank pay» της Τράπεζας και εφ’όσον 

εγγραφεί στην υπηρεσία αυτή. Οι όροι της υπηρεσίας «i-bank pay» είναι αναρτημένοι στην 

ιστοσελίδα www.nbg.gr και διατίθενται και σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας. 

5.2. Αναλήψεις: Επιτρέπεται στον Κάτοχο να πραγματοποιεί αναλήψεις μετρητών εντός του 

διαθεσίμου υπολοίπου της Κάρτας του με χρήση PIN, σε οποιοδήποτε ΑΤΜ του δικτύου της 

Τράπεζας και των άλλων Τραπεζών, εσωτερικού και εξωτερικού και σε καταστήματα άλλων 

Τραπεζών εξωτερικού μέσω EFT/POS. 

Η ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ του δικτύου της Τράπεζας δεν επιβαρύνεται με έξοδα. Η 

ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ ή Κατάστημα άλλης Τράπεζας στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

επιβαρύνεται με το εκάστοτε σε ισχύ κόστος διατραπεζικής συναλλαγής, το ύψος του 

οποίου προβλέπεται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας, που είναι διαθέσιμο στον 

Κάτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται 

αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.nbg.gr. Το 

ισχύον κατά την υπογραφή της παρούσας κόστος διατραπεζικής συναλλαγής παρατίθεται 

στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. 



5.2.1. Τα στοιχεία κάθε συναλλαγής με Κάρτα στα ΑΤΜs καταγράφονται και τηρούνται στη 

μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τράπεζας και απεικονίζονται στις αποδείξεις που 

εκδίδονται από τα ΑΤΜs, αποτελούν δε πλήρη απόδειξη για τις συναλλαγές αυτές, 

επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Ως προς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την 

εκτέλεση πράξεων πληρωμών από τον Κάτοχο ισχύουν τα οριζόμενα στη σύμβαση-πλαίσιο. 

Μετά τη χρήση της κάρτας ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει την απόδειξη που εκδίδει 

το ΑΤΜ. 

5.2.2. Η Τράπεζα δύναται να διακόπτει τη λειτουργία των ΑΤΜ λόγω βλάβης ή για τεχνικούς 

ή άλλους λόγους ή για λόγους προστασίας του Κατόχου, καθώς και να αναστέλλει τη χρήση 

της Κάρτας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. 

5.2.3. Ο Κάτοχος, για λόγους προστασίας και ασφάλειας των συμβαλλομένων και των 

συναλλαγών, παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη βιντεοσκόπηση των συναλλαγών του στα 

ΑΤΜ της Τράπεζας ή άλλων Τραπεζών, καθώς και για τη μαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών 

του συνδιαλέξεων με την Τράπεζα στις περιπτώσεις δήλωσης κλοπής ή απώλειας της 

Κάρτας ή του ΡΙΝ του. 

5.3. Εκφόρτιση: Ο Κάτοχος μπορεί να εισπράξει οποτεδήποτε μέρος ή το σύνολο του 

διαθέσιμου υπολοίπου της Κάρτας του, εφ’ όσον τηρεί τις διατάξεις των παρόντων Όρων 

και η Κάρτα του δεν παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο, είτε με μεταφορά του διαθεσίμου 

υπολοίπου από την Κάρτα σε λογαριασμό του που τηρεί στην Τράπεζα μέσω της υπηρεσίας 

internet banking, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης, ή μέσω του δικτύου των 

καταστημάτων της Τράπεζας, είτε με μετρητά μέσω του δικτύου των καταστημάτων της 

Τράπεζας, αφού καταβάλει τα τυχόν έξοδα που προβλέπονται στο Τιμολόγιο εργασιών της 

Τράπεζας, που είναι διαθέσιμο στον Κάτοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες 

κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και 

στην ιστοσελίδα της www.nbg.gr. Τα ισχύοντα κατά την υπογραφή της παρούσας έξοδα 

εκφόρτισης παρατίθενται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. Η Τράπεζα μπορεί να 

γνωστοποιήσει στο μέλλον στον Κάτοχο και άλλους τρόπους εκφόρτισης της Κάρτας, με τον 

προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο. 

Το ετήσιο όριο εκφόρτισης της Κάρτας παρατίθεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. 

6. Χρεωστικό Υπόλοιπο 

Η λειτουργικότητα της Κάρτας δεν επιτρέπει την υπέρβαση του εκάστοτε διαθέσιμου 

υπολοίπου της. Σε περίπτωση όμως που προκύψει τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο από την 

χρήση της Κάρτας, οποιαδήποτε φόρτιση της Κάρτας θα αχθεί σε κάλυψη του χρεωστικού 

υπολοίπου, ενώ ο Κάτοχος εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει με κάθε τυχόν 

ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή του από την παρούσα, οποιονδήποτε λογαριασμό του 

τηρεί στην Τράπεζα. Η εξουσιοδότηση αυτή συμφωνείται ανέκκλητη, καθόσον αφορά στο 

συμφέρον αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 

7. Πιστωτικό Υπόλοιπο 

Με την λήξη ισχύος της Κάρτας, αυτή δεν ανανεώνεται ώστε, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, 

εφόσον δεν υπερβαίνει τα έξοδα εκφόρτισης της Κάρτας, θα παραμένει στην Τράπεζα. Σε 

περίπτωση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο μεγαλύτερο των εξόδων εκφόρτισης, αυτό θα 

παραμένει διαθέσιμο στον πελάτη για εκφόρτιση. 

8. Συναλλαγές σε Συνάλλαγμα 



Σε περίπτωση συναλλαγής σε συνάλλαγμα, το ποσό της συναλλαγής δεσμεύεται κατά τη 

στιγμή της διενέργειάς της, πλέον ενός ποσοστού, το σημερινό ύψος του οποίου 

αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη, για τυχόν συναλλαγματική διαφορά, το οποίο 

ποσοστό αποδεσμεύεται εν όλω ή εν μέρει κατά την εκκαθάριση και χρέωση της 

συναλλαγής στο λογαριασμό της Κάρτας. Η συναλλαγή σε συνάλλαγμα επιβαρύνεται με 

έξοδα, το σημερινό ύψος των οποίων αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας. Η 

αξία της συναλλαγής μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ με βάση την τιμή που ορίζει ο διεθνής 

οργανισμός MASTERCARD, κατά την ημερομηνία και ώρα επεξεργασίας και εκκαθάρισης 

της συναλλαγής. Ο Κάτοχος μπορεί να πληροφορείται τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές 

μετατροπής των νομισμάτων που χρησιμοποιεί ο ως άνω διεθνής οργανισμός μέσω της 

ιστοσελίδας αυτού 

((https://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/ind

ex.html), στην οποία διατίθεται ηλεκτρονικός μηχανισμός μετατροπής. Έχοντας υπ’ όψη ότι 

οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται συνεχώς, η ισοτιμία που εφαρμόζεται κατά το 

χρόνο επεξεργασίας και εκκαθάρισης της συναλλαγής, ενδέχεται να είναι διαφορετική από 

αυτή που ισχύει κατά το χρόνο πραγματοποίησής της. Στην κίνηση της Κάρτας για την οποία 

ενημερώνεται ο Κάτοχος κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 12, εμφανίζεται το 

αντίτιμο των συναλλαγών αυτών, το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν και η 

συναλλαγματική ισοτιμία για την πληροφόρηση του Κατόχου. 

9. Πρόγραμμα Επιβράβευσης 

Η Κάρτα συνδέεται με Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Τράπεζας και της COSMOTE. Για τη 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Τράπεζας, απαιτείται η εγγραφή του 

Κατόχου σε αυτό, ενώ η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της COSMOTE είναι 

αυτόματη, ώστε η υπογραφή της παρούσας από τον Κάτοχο συνεπάγεται την αποδοχή των 

όρων του Προγράμματος Επιβράβευσης της COSMOTE. Οι όροι του Προγράμματος 

Επιβράβευσης της Τράπεζας είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.go4more.gr, όπου 

αναλυτικά περιγράφονται και οι τρόποι εγγραφής στο Πρόγραμμα, ενώ διατίθενται και σε 

κάθε Κατάστημα της Τράπεζας. Οι όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης της COSMOTE 

είναι αναρτημένοι στο www.cosmoteprepaid.gr, ενώ διατίθενται και σε κάθε Κατάστημα 

του Δικτύου COSMOTE. 

10. Επιπλέον Κάρτες 

Μετά από αίτηση του Κατόχου, η Τράπεζα εξετάζει τη χορήγηση σε αυτόν έως τριών (3) 

επιπλέον Καρτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από ενήλικα μέλη της οικογένειάς του. 

Ο Κάτοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί σε κάθε πρόσωπο στο οποίο θα 

παραδώσει την Κάρτα, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της και φέρει ο ίδιος την 

αποκλειστική ευθύνη για την εκ μέρους κάθε χρήστη πιστή τήρηση των όρων της παρούσας 

και για τις κινήσεις των Καρτών αυτών, θεωρουμένης κάθε συναλλαγής με οποιαδήποτε 

Κάρτα εκδόθηκε κατά τα άνω, ως διενεργηθείσα από τον ίδιο τον Κάτοχο. Σε περίπτωση 

έκδοσης περισσότερων Καρτών, τα Όρια Συναλλαγών και τα Όρια Φόρτισης παραμένουν τα 

ίδια και ισχύουν αθροιστικά για όλες τις Κάρτες. 

11. Επιβαρύνσεις 

Η εφάπαξ συνδρομή έκδοσης, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις και έξοδα συναλλαγών με 

την Κάρτα γνωστοποιούνται στον Κάτοχο κατά την υποβολή της αίτησης για έκδοση της 

Κάρτας και πριν την αποδοχή των Όρων Χορήγησης και Χρήσης της Κάρτας και 



παρατίθενται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Οι επιβαρύνσεις και τα έξοδα συναλλαγών που εκάστοτε ισχύουν, παρατίθενται στο 

Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας, το οποίο είναι διαθέσιμο στον Κάτοχο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε 

Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr. Η Τράπεζα 

διατηρεί το δικαίωμα συνεκτιμώντας τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, 

καθώς και σε περίπτωση αναπροσαρμογής των επιβαρύνσεων των διεθνών οργανισμών 

καρτών, να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις επιβαρύνσεις, ενημερώνοντας σχετικά τον 

Κάτοχο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Τυχόν τροποποίηση αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της Τράπεζας www.nbg.gr και παρατίθεται στο Τιμολόγιο εργασιών αυτής που είναι 

διαθέσιμο στον Κάτοχο κατά τα άνω. 

12. Ενημέρωση 

Ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις κινήσεις της Κάρτας του και το 

διαθέσιμο υπόλοιπο αυτής: α) μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας, β) μέσω της 

υπηρεσίας Internet Banking της Τράπεζας, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης, γ) μέσω 

του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας, τηλ. 181818 και +30 210 4848484 

(από το εξωτερικό), δ) μέσω της εφαρμογής Cosmote Prepaid. Μέσω της υπηρεσίας 

Internet Banking της Τράπεζας, ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των λογαριασμών 

της Κάρτας του. Ο Κάτοχος οφείλει να παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών της 

Κάρτας του και να ειδοποιεί αμέσως την Τράπεζα σχετικά με μη εγκεκριμένες ή εσφαλμένες 

συναλλαγές. Εάν ο Κάτοχος αμφισβητεί το περιεχόμενο λογαριασμού, οφείλει να το 

γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, άμεσα με έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται με 

λεπτομέρειες τα στοιχεία που αποδεικνύουν το λάθος. Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι οι κατά 

τα άνω λογαριασμοί, εξάγονται από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας και αποτελούν πλήρη 

απόδειξη των χρεώσεων και πιστώσεων που αναγράφονται σε αυτούς, επιτρεπόμενης 

ανταπόδειξης. 

13. Τροποποίηση Όρων 

Λόγω της αόριστης διάρκειας της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα 

μονομερούς συμπλήρωσης ή και τροποποίησης των όρων της, για σπουδαίο λόγο. Η 

τροποποίηση συντελείται μόνο μετά από προηγούμενη, προ δύο (2) μηνών, γνωστοποίηση 

του περιεχομένου της στον Κάτοχο, ο οποίος σε περίπτωση μη αποδοχής της τροποποίησης 

δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17.3. πιο 

κάτω. Η κατά τα παραπάνω γνωστοποίηση της τροποποίησης στον Κάτοχο, μπορεί να γίνει 

με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση της Τράπεζας. Ο Κάτοχος αποδέχεται, ότι 

η Τράπεζα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεων εξατομικευμένης ή μη 

ενημέρωσής του κατά τη λειτουργία της παρούσας σύμβασης, δικαιούται να κάνει χρήση 

και όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων μετάδοσης μηνυμάτων, όπως του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση), sms, telefax ή και 

μαγνητοφωνημένης τηλεφωνικής συνομιλίας (μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της 

Τράπεζας), χωρίς όμως να καταλογίζονται 

στην Τράπεζα ανυπαίτια γι’ αυτή σφάλματα, περικοπές, καθυστερήσεις κλπ., κατά τη 

διαδικασία χρήσης των ανωτέρω μεθόδων ενημέρωσης. Η παράλειψη από τον Κάτοχο να 

ανακοινώσει τις αντιρρήσεις του στην Τράπεζα εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) 

μηνών από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση ή η χρήση της Κάρτας μετά την παρέλευση 



του πιο πάνω χρονικού διαστήματος, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του 

Κατόχου της σχετικής τροποποίησης. 

14. Ισχύς 

Κάθε Κάρτα έχει περιορισμένη χρονική ισχύ, μέχρι το τέλος του μήνα που είναι 

αποτυπωμένος στην Κάρτα. Εφ’όσον ο Κάτοχος επιθυμεί την έκδοση νέας Κάρτας πρέπει να 

υποβάλλει νέα Αίτηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση φθοράς ή καταστροφής της 

παλαιάς Κάρτας. Στις περιπτώσεις αυτές, εφ’όσον υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στην 

παλαιά Κάρτα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα ανωτέρω στον όρο 7. 

15. Απώλεια Κάρτας - Διαρροή ΡIΝ – Υποχρεώσεις και Ευθύνη του Κατόχου 

Ο Κάτoχoς oφείλει vα μεριμvά για τηv απoτελεσματική φύλαξη της Κάρτας και του PIN τoυ 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1.2 έως 2 πιο πάνω. Τυχόv απώλεια ή κλoπή της 

Κάρτας ή διαρροή του ΡΙΝ ή χρήση της κάρτας από μη δικαιούχο ή μη εγκεκριμένη χρήση 

της, πρέπει vα γvωστoπoιoύvται αμελλητί στην Τράπεζα με κάθε πρόσφoρo τρόπo και με 

έγγραφo. Σε περίπτωση τηλεφωνικής γνωστοποίησης αυτή καταγράφεται σε μαγνητικό 

μέσο. Η Τράπεζα θέτει στη διάθεση του Κατόχου σε διαρκή (24ωρη) βάση ειδική 

τηλεφωνική υπηρεσία (από την Ελλάδα: 181818 και από το εξωτερικό: +30 210 4848484, 

για τη γνωστοποίηση της απώλειας ή κλοπής ή μη εγκεκριμένης χρήσης της Κάρτας ή 

διαρροής του ΡΙΝ και, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κατόχου, του παρέχει τα μέσα που 

απαιτούνται για να αποδείξει εντός προθεσμίας 18 μηνών από τη γνωστοποίηση ότι 

πράγματι προέβη σ’ αυτήν. Ο Κάτοχος ουδεμία οικονομική συνέπεια φέρει για 

οποιαδήποτε χρήση της κάρτας ή και του ΡΙΝ μετά τη γνωστοποίηση, εκτός εάν ενήργησε 

με δόλο. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, μέχρι τη γνωστοποίηση, ο Κάτοχος 

ευθύνεται μέχρι του ποσού των 150 € για τις συναλλαγές που έγιναν με χρήση της 

απολεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας ή του διαρρεύσαντος PIN. Ο Κάτοχος ευθύνεται χωρίς 

περιορισμό για όλες τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν με τη χρήση της Κάρτας ή του 

διαρρεύσαντος ΡΙΝ εάν ενήργησε με δόλο, είτε δεν τήρησε μία ή περισσότερες από τις 

υποχρεώσεις που υπέχει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και ιδιαίτερα ως προς την 

αμελλητί ειδοποίηση της Τράπεζας και ως προς την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας του και του 

ΡΙΝ, από πρόθεση ή από βαρεία αμέλεια. Ο Κάτoχoς υπoχρεoύται vα πρoσφέρει στηv 

Τράπεζα κάθε δυvατή συvδρoμή για τov περιoρισμό τωv δυσμεvώv συvεπειώv από τηv 

κατά τα παραπάvω κλoπή, απώλεια ή διαρροή. 

Σε κάθε περίπτωση γvωστoπoίησης από τov Κάτoχo απώλειας Κάρτας ή/και διαρροής του 

PIN, η Τράπεζα, προβαίνει άμεσα στην ακύρωσή της. Εφ’όσον ο Κάτοχος επιθυμεί να του 

χορηγηθεί νέα Κάρτα, οφείλει να υποβάλει εκ νέου αίτηση προς την Τράπεζα μέσω 

Καταστήματος του Δικτύου COSMOTE για έκδοση νέας Κάρτας. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο 

της απολεσθείσας/κλαπείσας Κάρτας δεν μεταφέρεται στη νέα που τυχόν εκδοθεί και 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στους όρους 5.3. και 7 ανωτέρω. 

16. Αναστολή Χρήσης της Κάρτας 

Η Τράπεζα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει τη χρήση της Κάρτας, για 

αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους σχετικούς με την ασφάλεια της Κάρτας ή την 

υπόνοια μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης αυτής ή για λόγους σχετικούς με την 

πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Κατόχου ή της διαμόρφωσης του 

οικονομικού / συναλλακτικού του προφίλ, όπως ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό 

και νομοθετικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα ενημερώνει τον Κάτοχο με 



οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο, για την αναστολή της χρήσης της Κάρτας και τους 

λόγους της αναστολής, εφ’όσον είναι εφικτό πριν την αναστολή της χρήσης της Κάρτας ή το 

αργότερο αμέσως μετά, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή αντιβαίνει σε αντικειμενικώς 

αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από άλλη συναφή κοινοτική ή εθνική 

νομοθεσία. Εφ’όσον η ενημέρωση γίνει με τηλεφωνική επικοινωνία, αυτή καταγράφεται 

για λόγους ασφαλείας σε μαγνητικό μέσο. Εφ’όσον πάψουν να υφίστανται οι λόγοι της 

αναστολής, η Τράπεζα προβαίνει είτε στην άρση της είτε στην αντικατάσταση της Κάρτας με 

νέα. 

17. Καταγγελία Σύμβασης – Ακύρωση Κάρτας 

17.1 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των όρων της 

παρούσας, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η Τράπεζα δικαιούται να την καταγγείλει με 

άμεση ισχύ και να ακυρώσει την Κάρτα, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα την απόφασή της 

στον Κάτοχο. Το ίδιο δικαίωμα έχει η Τράπεζα σε περίπτωση λήξης ή διακοπής της 

συνεργασίας της με την COSMOTE για οποιονδήποτε λόγο. 

17.2 Περαιτέρω, έχοντας υπ’ όψη ότι η παρούσα σύμβαση είναι αόριστης διάρκειας, η 

Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να την καταγγείλει οποτεδήποτε και να ακυρώσει την Κάρτα, 

ειδοποιώντας προς τούτο εγγράφως τον Κάτοχο δύο (2) μήνες πριν. 

17.3 Ο Κάτοχος δικαιούται οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με έγγραφο 

προς την Τράπεζα, ακυρώνοντας ταυτόχρονα την Κάρτα, με τον τεμαχισμό της και την 

παράδοσή της σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. Μέχρι την παράδοσή της κατά τα 

άνω, ο Κάτοχος ευθύνεται πλήρως για τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν με την Κάρτα. 

17.4 Τυχόν καταγγελία της σύμβασης-πλαίσιο από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη και 

σύμφωνα με τα εκεί οριζόμενα, επιφέρει και τη λήξη της παρούσας. 

18. Πιστοποίηση και Επαλήθευση ταυτότητας - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

Η Κάρτα χορηγείται κατόπιν συλλογής των απαιτούμενων επιβεβαιωτικών εγγράφων και 

εκπλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας 

του πελάτη, όπως ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Για 

τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Κατόχου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στη ρήτρα, την οποία 

έχει υπογράψει ο Κάτοχος κατά την έναρξη της συναλλακτικής του σχέσης με την Τράπεζα ή 

στην αίτηση χορήγησης της Κάρτας, η οποία υπογράφεται από τον Κάτοχο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

19. Επικοινωνία 

19.1 Ο Κάτοχος πρέπει να ειδοποιεί με έγγραφο την Τράπεζα και την Cosmote χωρίς 

καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει 

στην αίτησή του. Κάθε επικοινωνία με τον Κάτοχο θα γίνεται στον 

δηλωθέντα από αυτόν αριθμό κινητού τηλεφώνου που αναγράφεται στην αίτηση για τη 

χορήγηση της Κάρτας, εκτός εάν ειδοποιήσει την Τράπεζα και την COSMOTE για την αλλαγή 

του. 

19.2. Ο Κάτοχος παρέχει με την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του προς 

την Τράπεζα να επικοινωνεί μαζί του οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, σε περίπτωση 



υπόνοιας διενέργειας αντικανονικής συναλλαγής με την Κάρτα του, για επιβεβαίωση των 

στοιχείων του. Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτή καταγράφεται για λόγους 

προστασίας των συμφερόντων του Κατόχου. 

20. Μερική Ακυρότητα – Δικαιώματα 

Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας, δεν θίγει το κύρος των 

υπολοίπων. Τυχόν καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει δικαίωμά της δεν μπορεί να 

εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από αυτό. 

21. Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών - Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

21.1. Για κάθε παράπονο ή διαφορά του Κατόχου έναντι της Τράπεζας, μπορεί ο πρώτος να 

απευθύνεται στο Κατάστημα συνεργασίας του, στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, 

Θεσσαλονίκης 125, 18346 Μοσχάτο, τηλ. 181818 και +30 210 4848484 (από το εξωτερικό), 

στον Τομέα Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας, Ομήρου 30, 10672 Αθήνα, Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο: CUSTOMER.SERVICE@NBG.GR και τέλος στο Γραφείο Συνηγόρου του Πελάτη, 

Λεωφ. Συγγρού, 103-105, 11745, Β’ Κτήριο Εθνικής Ασφαλιστικής, Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο: sinigoros@nbg.gr. Περαιτέρω, για κάθε διαφορά ή διένεξη, ο Κάτοχος έχει 

στη διάθεσή του ειδικές διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, απευθυνόμενος: 

στον Συνήγορο Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, τηλ.: 210 6460862, 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, Ιστοσελίδα: 

http://www.synigoroskatanaloti.gr, στον Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών 

Υπηρεσιών, Μασσαλίας 1, 10680, Αθήνα, τηλ.: 210 3376700, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 

contact@bank-invest-omb.gr, και στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού του αρ. 11 Ν. 

2251/1994 που εδρεύουν στις κατά τόπο Περιφέρειες. 

21.2. Κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που πηγάζει άμεσα ή 

έμμεσα από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, ορίζονται είτε τα δικαστήρια τα οποία 

είναι αρμόδια κατά τον ΚΠολΔ (όπως του τόπου κατοικίας του Κατόχου ή του τόπου 

σύναψης της σύμβασης) είτε τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το 

Ελληνικό 


