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Προς: ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
                

 

 

 

Αθήνα, Απρίλιος  2017 

 
 
Αξιότιμε κ. Ν. Τσόγκα,  
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την πρόταση της Eurobank αναφορικά με το νέο πρόγραμμα 
προνομίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ» το οποίο διαμορφώσαμε αποκλειστικά για τα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας.  
 
Αναγνωρίζοντας την προσφορά σας, στρέψαμε την προσπάθειά μας στη διαμόρφωση ενός προγράμματος 
προνομίων, που να στηρίζει στην πράξη το ανθρώπινο δυναμικό της Ε.Α.Π.Σ. 
Γνώμονα της προσπάθειάς μας αποτελεί η δημιουργία μια σχέσης που να δίνει αξία στο μισθό και να εξασφαλίζει 
λύσεις με προνομιακή τιμολόγηση, τόσο στις καθημερινές μικρές και μεγάλες ανάγκες, όσο και στις μελλοντικές 
επιθυμίες. 
 
Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή των αποκλειστικών προνομίων του προγράμματος και θα ήταν ιδιαίτερη χαρά 
για εμάς η προώθησή τους,  προς ενημέρωση,  στο προσωπικό της Ε.Α.Π.Σ. 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
Έλενα Πανταζή 
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.  
Επικεφαλής Ανάπτυξης Ιδιωτών Πελατών  
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Αναγνωρίζουμε την προσφορά σας. Σας στηρίζουμε στην πράξη. 

 
Στην Eurobank πιστεύουμε πως οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, αξίζουν την ιδιαίτερη προσοχή μας. Με 
αυτή τη σκέψη, διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάς το εν ενεργεία, ένστολο και πολιτικό προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας, το πρόγραμμα προνομίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ» 
το οποίο σας προσφέρει σημαντικά οφέλη.  
 

Τώρα μεταφέροντας τη μισθοδοσία σας στην Τράπεζά μας κερδίζετε 

  και πολλά προνόμια: 
 

 Όφελος   από τα καθημερινά σας έξοδα με τη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας 
κάρτας  σε  επιλεγμένα  πρατήρια  καυσίμων ΕΚΟ & στα S/M: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Μασούτης, Χαλκιαδάκης. 

 Προνομιακό επιτόκιο 2%  στο λογαριασμό μισθοδοσίας σας για τα πρώτα €5.000. 

 Χρεωστική κάρτα,  που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης  €πιστροφή,  για να κερδίζετε ευρώ 
€πιστροφή στις καθημερινές  σας  και να χτίζετε το αφορολόγητό σας. 

 Πρόγραμμα e- Συναλλαγές για να πραγματοποιείτε με πολύ χαμηλό κόστος μόλις €1 ή εντελώς  δωρεάν (αρκεί 
το μηνιαίο σας υπόλοιπο να ανέρχεται σε τουλάχιστον €3.000) συναλλαγές όπως:  
o Απεριόριστα εξερχόμενα / εισερχόμενα εμβάσματα & πάγιες εντολές αποστολής  εντός Ελλάδας 
o Πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών & όλων των λογαριασμών (ΔΕΚΟ, κ.α.) 

 Δωρεάν Πάγιες εντολές πληρωμής όλων των λογαριασμών (ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικών Ταμείων, κ.α.).  

 Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο κατά 3,50% και πληρωμή οφειλών προς το 
Δημόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις.  

 Άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της δυνατότητας υπερανάληψης, με τα 
πρώτα €150 κάθε μήνα άτοκα. 

 Προσωπικό δάνειο με μειωμένο επιτόκιο κατά 3,50%. 

 Προσωπικό δάνειο Μισθοδοσίας που προσφέρεται αποκλειστικά μέσω του Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο με προνομιακό επιτόκιο & 50% έκπτωση στα έξοδα. 

 Ασφάλιση αυτοκινήτου με έκπτωση έως και 17% & Ασφάλιση κατοικίας Sweet Home Smart με έκπτωση έως 
και 25% μέσω της Eurolife ERB Ασφαλιστικής. 

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας έως 30/6 σε κατάστημα Eurobank ή  Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και 
ενημερωθείτε αναλυτικά από τα στελέχη μας. 

Με εκτίμηση, 

 
Έλενα Πανταζή 
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.  
Επικεφαλής Ανάπτυξης Ιδιωτών Πελατών  
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Όροι & Προϋποθέσεις 

 

Η απόδοση των €100 €πιστροφή ισχύει με απαραίτητες προϋποθέσεις τη δήλωση του ενδιαφέροντός σας στο κατάστημα 
που σας εξυπηρετεί έως 30.06.2017 και τη μεταφορά της μισθοδοσίας σας στην Τράπεζά μας. Η απόδοση των €100 
€πιστροφή γίνεται σε ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank  ή Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, τον επόμενο μήνα μετά την πρώτη πίστωση της μισθοδοσίας και σε όσους δεν έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ισχύει για πελάτες που δεν έχει γίνει πίστωση της μισθοδοσίας τους στην Τράπεζά μας για 12 μήνες. 
 
Το μέγιστο όριο εξαργύρωσης ευρώ €πιστροφή ανέρχεται σε €1.000 ανά πελάτη ετησίως. H προσφορά στους εμπόρους ΕΚΟ 
δεν ισχύει για συναλλαγές αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή συναλλαγές αξίας άνω των €300 ανά συναλλαγή. 
 
Το επιτόκιο του λογαριασμού μισθοδοσίας είναι κλιμακωτό. Σ.Ε.Π.Α.: 1,7072%. Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση 
(Σ.Ε.Π.Α.) υπολογίσθηκε με την παραδοχή ότι, για ένα (1) έτος, το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα 
και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι εξαμήνου. Σαν αποτέλεσμα, η Σ.Ε.Π.Α. προκύπτει μετά τη φορολόγηση των τόκων με 
συντελεστή 15% και τον 6μηνιαίο ανατοκισμό. 
 
Το πρόγραμμα e-συναλλαγές προσφέρεται δωρεάν εφόσον το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο σε καταθέσεις ή επενδύσεις ανέρχεται σε 
τουλάχιστον €3.000 και ισχύει για τα εναλλακτικά Δίκτυα της Τράπεζας:  e-banking, m-banking & EuroPhone Banking. 

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέοι μισθοδοτούμενοι πελάτες της τράπεζας που ανήκουν στο εν ενεργεία ένστολο και 
πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας. Υφιστάμενοι μισθοδοτούμενοι των 
ανωτέρω κατηγοριών μπορούν να επωφεληθούν από τα προνόμια και τις παροχές για νέες αιτήσεις προϊόντων.  

 

Το προϊόν διατίθεται υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις της από 18.07.2015 ΠΝΠ, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Οι όροι του προγράμματος, όπου & με όποια μορφή (επιτόκια ή και κλίμακες, εκπτώσεις, προμήθειες κτλ) δύναται να 

αναπροσαρμοστούν με βάση συνθηκών αγοράς και  ανταγωνισμού. 

 

 

 


