Στην Eurobank πιστεύουμε πώς οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας και μας προσέχουν, αξίζουν την ιδιαίτερη
προσοχή μας. Με αυτή τη σκέψη, διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάς1 που είστε Συνταξιούχος Απόστρατος των
Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας, το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σύνταξης
Αποστράτων 1 το οποίο σας προσφέρει πραγματικό όφελος στις καθημερινές συναλλαγές σας, δίνει αξία στα
χρήματά σας και επιπλέον προνόμια σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Μεταφέρετε τη σύνταξή σας και κερδίστε2

€50 €πιστροφή.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας έως 31.08.21 στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.
Επιπλέον, με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σύνταξης Αποστράτων απολαμβάνετε:
Λογαριασμό Σύνταξης
• Λογαριασμός σύνταξης με προνομιακό επιτόκιο 1,5%3 για τα πρώτα 5.000€
• Άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της δυνατότητας υπερανάληψης (κατόπιν
σχετικής έγκρισης) με τα πρώτα 150€ κάθε μήνα άτοκα
• Προθεσμιακή Κατάθεση Σύνταξης με ελάχιστο ποσό από 5.000€, σταθερή απόδοση και επιλογή 3μηνης ή
12μηνης διάρκειας με επιτόκιο που διπλασιάζεται τον 6ο & 12ο μήνα
• Δωρεάν αυτόματη εξόφληση λογαριασμών όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. μέσω πάγιας εντολής
Καθημερινή Διευκόλυνση
• Όφελος 4% €πιστροφή4 από τα καθημερινά έξοδα με τη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας που
συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, στα Super
Market Σκλαβενίτης, Μασούτης & Χαλκιαδάκης
• Χρεωστική κάρτα που συνδέεται με το λογαριασμό σύνταξης σας για να κάνετε τις καθημερινές σας αγορές και να χτίζεται το
αφορολόγητό σας. Κερδίζετε & εξαργυρώνεται ευρώ €πιστροφή σε πάνω από 8.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,
μέσω του προγράμματος €πιστροφή πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου
• Ενημέρωση για τη σύνταξή σας και για τα τραπεζικά σας προϊόντα, συναλλαγές και πληρωμές 24 ώρες το 24ωρο
με τις υπηρεσίες e-Βanking, Eurobank Mobile App και EuroPhone Banking
• Ειδική γραμμή εξυπηρέτησης για είσοδο στα ηλεκτρονικά κανάλια της Εurobank.
Εξειδικευμένα στελέχη σας καθοδηγούν βήμα-βήμα για να αποκτήσετε online τους κωδικούς σας και να
συνδεθείτε για πρώτη φορά στο e-Banking και το Eurobank Mobile App. Τηλεφωνήστε Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00-17:00 στο 2109555710
• Πρόγραμμα e-συναλλαγές με 1,5€ το μήνα για να πραγματοποιείτε δωρεάν 4 πληρωμές λογαριασμών, 4
μεταφορές χρημάτων, 4 εισερχόμενα εμβάσματα και απεριόριστες πάγιες εντολές πληρωμής. Αρκεί να κάνετε τις
συναλλαγές σας online, τηλεφωνικά ή σε ΑΤΜ μας.
Στήριξη στις µικρές και µεγάλες σας ανάγκες
•

•

Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο κατά 3,5% από το αντίστοιχο ονομαστικό τους,
δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου από πιστωτικές κάρτες άλλων τραπεζών με προνομιακό επιτόκιο 6,9%
μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου. Πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις
για τις κάρτες Military Visa, Classic & Gold Visa & MasterCard)
Προσωπικό δάνειο Μισθωτών Συνεργαζόμενων Φορέων, με προνομιακό επιτόκιο 9,75%5, εύκολη
αποπληρωμή απευθείας από τη σύνταξή σας & πάνω από 50% έκπτωση στα έξοδα

Nέα Στεγαστικά Δάνεια
Στεγαστικό Δάνειο για αγορά, κατασκευή και επισκευή/ανακαίνιση κατοικίας:
o Με σταθερό επιτόκιο χαμηλότερο κατά 0,30% και σταθερή δόση για ορισμένη αρχική περίοδο ή και για όλη
τη διάρκεια του δανείου, με ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση και χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής
o Με κυμαινόμενο επιτόκιο χαμηλότερο κατά 0,45% και επιπλέον εκπτώσεις βάσει προφίλ και σχέσης με την
Τράπεζα
• Μεταφορά Υπολοίπου Στεγαστικού Δανείου, με σταθερό επιτόκιο και δωρεάν τα έξοδα τεχνικού &
νομικού ελέγχου (κανονική τιμολόγηση €750)
•

Κάλυψη για την υγεία και την περιουσία σας σε συνεργασία με τις εταιρίες Eurolife FFΗ6
•

Πρόγραμμα υγείας «εξασφαλίζω πρόληψη» της ασφαλιστικής εταιρίας Eurolife FFH ΑΕΑΖ με 49€ το
χρόνο:
o Δωρεάν απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ
o Δωρεάν ετήσιο check-up: αιματολογικός, οφθαλμολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος
o Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις από 10€ έως 20€ ανά επίσκεψη στις διαθέσιμες ειδικότητες
o Δωρεάν επείγουσα υγειονομική μεταφορά εντός Ελλάδας σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού κατόπιν
επικοινωνίας και εγκρίσεως από το συντονιστικό κέντρο

•

Πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Safe Drive της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH ΑΕΓΑ με 5%
έκπτωση σε όλα τα νέα συµβόλαια και καλύψεις εκτός Οδικής βοήθειας και της Νομικής προστασίας

•

Πρόγραμμα ασφάλειας κατοικίας «Sweet Home Smart» της ασφαλιστικής εταιρίας Eurolife FFH ΑΕΓΑ, με
έκπτωση 25% στα ασφάλιστρα

Πρόγραμμα ασφάλειας προσωπικών αντικειμένων «Safe Pocket» της ασφαλιστικής εταιρίας Eurolife FFH
ΑΕΓΑ, για προστασία σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής καρτών Eurobank και άλλων προσωπικών
αντικειμένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Η μεταφορά της σύνταξής σας ολοκληρώνεται από τα καταστήματά μας απλά, γρήγορα και με ασφάλεια,
χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε το Ταμείο σας. Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι το
ΑΜΚΑ & τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ (Α.Μ ΔΙΑΣ), ή να προσκομίσετε πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.
•

Αλλά και για τη μεταφορά μερισμάτων από Μετοχικό Ταμείo Στρατού (ΜΤΣ), Αεροπορίας (ΜΤΑ), Ναυτικού
(ΜΤΝ), ή/& βοηθήματα από ΕΚΟΕΜΣ (Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού),
ή/& από ΕΛΟΑΣ (Ειδικός Λογ/σμός Αλληλοβοήθειας Στρατού), τα στελέχη του καταστήματός μας μπορούν
να σας ενημερώσουν και να σας καθοδηγήσουν.
Επιπλέον λαμβάνετε δωρεάν ενημερωτικό SMS για την πρώτη πίστωση σύνταξης στην τράπεζά μας.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για μεταφορά σύνταξης έως 31.08.2021. Ενημερωθείτε κλείνοντας

ραντεβού στο κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί.
Ραντεβού στο κατάστημα
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι νέοι συνταξιοδοτούμενοι πελάτες της Τράπεζας, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται η σύνταξή τους
στη Eurobank.Ως νέος συνταξιοδοτούμενος ορίζεται ο πελάτης που θα δεχθεί πίστωση σύνταξης στην Τράπεζα και δεν έχει δεχθεί πίστωση σύνταξης για
τουλάχιστον 12 μήνες. Υφιστάμενοι συνταξιοδοτούμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τα προνόμια και τις παροχές για νέες αιτήσεις προϊόντων. Σε
περίπτωση διακοπής πίστωσης της σύνταξης η τιμολόγηση θα προσαρμοστεί στο εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας. Οι όροι της Προσφοράς, όπου
& με όποια μορφή (επιτόκια, εκπτώσεις, προμήθειες, χρεώσεις κλπ μεγέθη) αυτοί αναφέρονται ισχύουν κατά τη σύνταξη της Προσφοράς και υπόκεινται σε
αναπροσαρμογές ή και κατάργηση, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας, όπως αυτή καθορίζεται με βάση τις συνθήκες της
αγοράς και του ανταγωνισμού. Οι ειδικές τιμολογήσεις για Υπερανάληψη, Πιστωτική Κάρτα, Προσωπικό Δάνειο, Ανοιχτή Γραμμή, Στεγαστικό Δάνειο &
Sweet Home Smart, ισχύουν για νέες αιτήσεις προϊόντων.
Ισχύει με απαραίτητες προϋποθέσεις: a) την εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για συμμετοχή στην ενέργεια από 01.04.21 έως 31.08.21, b) το άνοιγμα

του λογαριασμού σύνταξης ως 1ος δικαιούχος έως και 31.08.21 καθώς και την πίστωση της σύνταξής σας στην Τράπεζά μας από 01.04.21 έως
30.11.21, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί προηγούμενη πίστωση σύνταξης στην Τράπεζα τους τελευταίους 12 μήνες, γ) την
κατοχή ενεργής κάρτας που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή δ) να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 01.04.21 έως 31.12.21.
Η επιβράβευση αφορά στην απόδοση 50€ €πιστροφή για την μεταφορά της σύνταξης σας, τα οποία θα αποδοθούν τον επόμενο μήνα μετά τη
πρώτη πίστωση της σύνταξής σας. Τα ευρώ €πιστροφή θα είναι διαθέσιμα στη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα και μπορούν να εξαργυρωθούν
μέσω του προγράμματος €πιστροφή σε οποιαδήποτε από τις 8.500 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Το επιτόκιο είναι κλιμακωτό. Σ.Ε.Π.Α.: 1,2804%. 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 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.
Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται με την Εισφορά του Ν.128/75, 0,6%. Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ: Έστω ότι το ποσό του δανείου είναι 5.000€, εκταμιεύτηκε
την 01.04.2020 με αποπληρωμή σε 60 μηνιαίες δόσεις των 108,49€, με ονομαστικό επιτόκιο 9,75%, πλέον εισφοράς 0,60% (Ν.128/1975). Επιπλέον,
παρακρατούνται έξοδα εξέτασης 90€ κατά την εκταμίευση. Το ΣΕΠΠΕ που προκύπτει είναι 11,72% και το συνολικό ποσό καταβολής ανέρχεται σε
6.533,82€. Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ δεχόμαστε ότι το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο σε όλο το διάστημα της αποπληρωμής, ότι
πληρώνετε τις δόσεις του δανείου σας εμπρόθεσμα και ότι το έτος υπολογίζεται με 365 ημέρες.
Αφορά Ασφαλιστικά προγράμματα της Εurolife FFH ΑΕΓΑ και τις Eurolife FFH ΑΕΑΖ που διανέμονται από την Eurobank ως Ασφαλιστικός
Πράκτορας

Στην Eurobank πιστεύουμε πως οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, αξίζουν την ιδιαίτερη προσοχή μας. Με
αυτή τη σκέψη, διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάς1 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.

Μεταφέρετε τη μισθοδοσία σας και κερδίστε2

€50 €πιστροφή.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας έως και 31.08.21 στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.
Επιπλέον, μέσω του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Προνομίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ» απολαμβάνετε:
Λογαριασμό Μισθοδοσίας
 Προνομιακό επιτόκιο 1,5%3 στο λογαριασμό μισθοδοσίας σας για τα πρώτα 5.000€
 Άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της δυνατότητας υπερανάληψης (κατόπιν
σχετικής έγκρισης), με τα πρώτα 150€ κάθε μήνα άτοκα
 Αυτόματη και δωρεάν εξόφληση των λογαριασμών σας, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. μέσω πάγιας εντολής
Διευκόλυνση στην καθημερινότητά σας
 Όφελος 4% €πιστροφή4 από τα καθημερινά σας έξοδα με τη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας,
που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ & στα SuperMarket:
Σκλαβενίτης, Μασούτης & Χαλκιαδάκης
 Χρεωστική κάρτα, που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, για να κερδίζετε ευρώ
€πιστροφή στις καθημερινές σας αγορές σε πάνω από 8.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τα οποία μπορείτε
να εξαργυρώνετε σε μελλοντικές αγορές σας και να χτίζετε το αφορολόγητό σας
 Δωρεάν πληρωμές και μεταφορές με 1,50€ τον μήνα. Με τις νέες e-συναλλαγές για ιδιώτες έχετε, κάθε μήνα
δωρεάν: 4 πληρωμές λογαριασμών, 4 μεταφορές χρημάτων, 4 εισερχόμενα εμβάσματα και απεριόριστες
πάγιες εντολές πληρωμής. Αρκεί να κάνετε τις συναλλαγές σας online, τηλεφωνικά ή σε ΑΤΜ μας
Στήριξη στις μικρές και μεγάλες ανάγκες
 Πιστωτική κάρτα Military Visa, Classic & Gold Visa & MasterCard με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο
κατά 3,5% από το αντίστοιχο ονομαστικό τους, δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου από πιστωτικές κάρτες
άλλων τραπεζών με προνομιακό επιτόκιο (σήμερα 6,9%) και πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και
12 άτοκες δόσεις
 Προσωπικό δάνειο Μισθωτών Συνεργαζόμενων Φορέων, με προνομιακό επιτόκιο 9,75%5, εύκολη
αποπληρωμή απευθείας από τη μισθοδοσία & πάνω από 50% έκπτωση στα έξοδα

Νεα Στεγαστικά Προγράμματα
 Στεγαστικό Δάνειο για αγορά, κατασκευή και επισκευή/ανακαίνιση κατοικίας:
 Με σταθερό επιτόκιο χαμηλότερο κατά 0,30% και σταθερή δόση για ορισμένη αρχική περίοδο ή και για όλη
τη διάρκεια του δανείου, με ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση και χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής
 Με κυμαινόμενο επιτόκιο χαμηλότερο κατά 0,45%, και επιπλέον εκπτώσεις βάσει προφίλ και σχέσης με
την Τράπεζα
 Μεταφορά Υπολοίπου Στεγαστικού Δανείου, με σταθερό επιτόκιο και δωρεάν τα έξοδα τεχνικού & νομικού
ελέγχου (κανονική τιμολόγηση €750)
 Δυνατότητα απόκτησης Στεγαστικού Δανείου για την αγορά κι επισκευή οικιστικών ακινήτων ιδιοκτησίας
της Τράπεζας, με προνομιακούς όρους όπως, επιτόκιο Euribor 3μηνου + 2,90%, διάρκεια έως 30 έτη, μειωμένα
έξοδα Δαπάνης Νομικού & Τεχνικού Ελέγχου κατά 60% και ευελιξίες αποπληρωμής δόσεων.
Τα συγκεκριμένα ακίνητα προσφέρονται με έκπτωση 15% επί της αναγραφόμενης τιμής και μπορούν να
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.findyourproperty.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο 2109555888

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής
 Ασφαλείς συναλλαγές και έλεγχος οικονομικών με μια ματιά, 24 ώρες το 24ωρο, με τις δωρεάν υπηρεσίες
e-Banking, Eurobank Mobile App και EuroPhone banking
 Υπηρεσία πληρωμών Eurobank Wallet για να έχετε τη δυνατότητα, πραγματοποίησης ανέπαφων
πληρωμών/συναλλαγών μέσω του Eurobank Mobile App, εφόσον είστε κάτοχος χρεωστικής/πιστωτικής
κάρτας Mastercard, κάνοντας χρήση της NFC λειτουργίας android κινητού
 Ασφάλεια στις συναλλαγές σας με κάρτες. Με τη νέα υπηρεσία Cards Control ελέγχετε τις λειτουργίες των
καρτών σας (προσωρινή απενεργοποίηση και ενεργοποίηση, αλλαγή ημερήσιων ορίων ανάληψης μετρητών
κτλ) εύκολα και με ασφάλεια από το e-banking ή το κινητό σας
 Η συνολική εικόνα σας από όλες τις τράπεζες. Μέσα από το e-Banking της Eurobank, ενεργοποιώντας τη
διασύνδεση με κάθε τράπεζα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να ελέγχετε τα οικονομικά σας όχι μόνο στην
Eurobank, αλλά και στις τράπεζες: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
 Υπηρεσία PaF-Pay a Friend του Eurobank Mobile App για να στέλνετε χρήματα σε φίλους σας, γνωρίζοντας
μόνο τον αριθμό του κινητού τους
Κάλυψη για την υγεία και την περιουσία σας σε συνεργασία με τις εταιρείες Eurolife FFH6
 Πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Safe Drive της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH ΑΕΓΑ με έκπτωση
20% στα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης και 5% έκπτωση στις υπόλοιπες καλύψεις εκτός της Οδικής
Βοήθειας και της Νομικής Προστασίας
 Πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας Sweet Home Smart της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH ΑΕΓΑ με
έκπτωση 25% στα ασφάλιστρα
 Πρόγραμμα Safe Pocket της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH ΑΕΓΑ για την απαλλαγή, από το καθημερινό
άγχος απώλειας ή κλοπής της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας Eurobank και των προσωπικών σας
αντικειμένων
 Πρόγραμμα Υγείας “Εξασφαλίζω Πρόληψη” της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH ΑΕΑΖ με 49€ το χρόνο:

✔ Δωρεάν απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ
✔ Δωρεάν ετήσιο check up (αιματολογικός, οφθαλμολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος)
και άλλες σημαντικές παροχές υγείας
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για μεταφορά σύνταξης έως 31.08.2021. Ενημερωθείτε κλείνοντας

ραντεβού στο κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί.
Ραντεβού στο κατάστημα
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι νέοι μισθοδοτούμενοι πελάτες της Τράπεζας, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται η μισθοδοσία τους στη
Eurobank. Ως νέος μισθοδοτούμενος ορίζεται: ο πελάτης που θα δεχθεί πίστωση μισθοδοσίας στην Τράπεζα και δεν έχει δεχθεί πίστωση μισθοδοσίας στην
Τράπεζα για τουλάχιστον 12 μήνες. Υφιστάμενοι μισθοδοτούμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τα προνόμια και τις παροχές για νέες αιτήσεις προϊόντων. Σε
περίπτωση διακοπής πίστωσης της μισθοδοσίας η τιμολόγηση θα προσαρμοστεί στο εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας. Οι όροι του Προγράμματος,
όπου & με όποια μορφή (επιτόκια, εκπτώσεις, προμήθειες, χρεώσεις κλπ μεγέθη) αυτοί αναφέρονται ισχύουν κατά τη σύνταξη της Προσφοράς και υπόκεινται
σε αναπροσαρμογές ή και κατάργηση, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας, όπως αυτή καθορίζεται με βάση τις συνθήκες της αγοράς
και του ανταγωνισμού. Οι ειδικές τιμολογήσεις για Υπερανάληψη, Πιστωτική Κάρτα, Προσωπικό Δάνειο, Ανοιχτή Γραμμή, Στεγαστικό Δάνειο, Safe Drive &
Sweet Home Smart, ισχύουν για νέες αιτήσεις προϊόντων.
Iσχύει με απαραίτητες προϋποθέσεις α) την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή στην ενέργεια και το άνοιγμα του λογαριασμού μισθοδοσίας
ως 1ος δικαιούχος έως και 31.08.2021 καθώς και την πίστωση της μισθοδοσίας σας στην τράπεζά μας από 01.04.2021 έως 30.11.2021, υπό την προϋπόθεση
ότι είστε νέος μισθοδοτούμενος, β) την κατοχή ενεργής κάρτας που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, που μπορεί να εκδοθεί και με τη μεταφορά
της μισθοδοσίας γ) να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η επιβράβευση αφορά στην απόδοση 50€ €πιστροφή για την μεταφορά της μισθοδοσίας
σας, τα οποία θα αποδοθούν τον επόμενο μήνα μετά τη πρώτη πίστωση του μισθού σας. Τα ευρώ €πιστροφή θα είναι διαθέσιμα στη χρεωστική ή
πιστωτική σας κάρτα και μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω του προγράμματος €πιστροφή σε οποιαδήποτε από τις 8.500 επιχειρήσεις που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα.
Το επιτόκιο είναι κλιμακωτό. Σ.Ε.Π.Α.: 1,2804%. 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 μέγιστο όριο εξαργύρωσης ευρώ €πιστροφή ανέρχεται σε 1.000€ ανά πελάτη ετησίως. Το ποσοστό 4% €πιστροφή στους εμπόρους ΕΚΟ δεν ισχύει για
συναλλαγές αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή συναλλαγές αξίας άνω των 300€ ανά συναλλαγή.
Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται με την Εισφορά του Ν.128/75, 0,6%. Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ: Έστω ότι το ποσό του δανείου είναι 5.000€, εκταμιεύτηκε την
01.04.2020 με αποπληρωμή σε 60 μηνιαίες δόσεις των 108,49€, με ονομαστικό επιτόκιο 9,75%, πλέον εισφοράς 0,60% (Ν.128/1975). Επιπλέον,
παρακρατούνται έξοδα εξέτασης 90€ κατά την εκταμίευση. Το ΣΕΠΠΕ που προκύπτει είναι 11,72% και το συνολικό ποσό καταβολής ανέρχεται σε 6.533,82€.
Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ δεχόμαστε ότι το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο σε όλο το διάστημα της αποπληρωμής, ότι πληρώνετε τις δόσεις του
δανείου σας εμπρόθεσμα και ότι το έτος υπολογίζεται με 365 ημέρες.
Αφορά Aσφαλιστικά προγράμματα της Eurolife FFH ΑΕΓΑ και της Eurolife FFH ΑΕΑΖ, που διανέμονται από τη Eurobank ως ασφαλιστικός πράκτορας

