
Πρόγραµµα πληρωµών
Μισθοδοσία Προνόµιο

Ένα πραγµατικό όφελος στις καθηµερινές συναλλαγές σας.

Καταβάλλοντας τη µισθοδοσία των εργαζοµένων σας στη Eurobank, µέσα από τα ηλεκτρονικά κανάλια 
της Τράπεζας, εξασφαλίζετε επιπλέον προνόµια για την επιχείρηση και τους εργαζόµενούς σας, σε 
τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. 
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Μισθοδοσία Προνόµιο



• Απλή και ευέλικτη διαδικασία έναρξης σχέσης 
µισθοδοσίας, µε δυνατότητα επίσκεψης στον 
χώρο της επιχείρησης σας και σε χρόνο της 
επιλογής σας.

• Ασφάλεια και ευκολία καταβολής της 
µισθοδοσίας, χωρίς κόστος, µέσω του e-Banking 
για Επιχειρήσεις.

• Ευελιξία στον τρόπο εκτέλεσης της µισθοδοσίας 
(διαµόρφωση αρχείου ή µεµονωµένες 
εγγραφές), στον χρόνο εκτέλεσης (άµεσα ή σε 

µελλοντική ηµεροµηνία) και στη συχνότητα των 
καταβολών (µηνιαία, 15ήµερο κ.λπ.).

• Άµεση πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία 
πληρωµών (αρχείων) µισθοδοσίας, µέσω του 
e-Banking για Επιχειρήσεις.

• Ενηµέρωση και καθοδήγηση των εργαζόµενων 
της επιχείρησής σας, σχετικά µε το πρόγραµµα 
προνοµίων που προσφέρουµε, στον χώρο της 
επιχείρησης σας, µέσω της υπηρεσίας 
«Eurobank@Work events».

Μέσα από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
προνοµίων σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
προσφέρουµε στο προσωπικό και τα στελέχη σας:

Έντοκο τρεχούµενο λογαριασµό µισθοδοσίας µε:

• Προνοµιακό κλιµακωτό επιτόκιο.
• ∆υνατότητα υπερανάληψης.
• ∆ωρεάν πάγιες εντολές για την πληρωµή 

λογαριασµών.
• Τριµηνιαίο αντίγραφο κινήσεων λογαριασµού.

Χρεωστική κάρτα, για ασφαλείς συναλλαγές σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, µε απευθείας χρέωση του 
λογαριασµού µισθοδοσίας.

∆υνατότητα έκδοσης πιστωτικής κάρτας, µε 
προνοµιακή τιµολόγηση. 

Επιβράβευση στις καθηµερινές συναλλαγές, µέσω 
χρεωστικών ή/και πιστωτικών καρτών, που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα επιβράβευσης. 

€πιστροφή σε πάνω από 8.500 επιχειρήσεις, 
κερδίζοντας Ευρώ που εξαργυρώνονται σε 
επόµενες αγορές.

Ασφαλείς συναλλαγές, 24 ώρες το 24ωρο, µέσω 
e-Banking, Mobile Banking, Europhone Banking. 

∆υνατότητα άµεσης ενηµέρωσης, µέσω SMS ή 
e-mail για κινήσεις του λογαριασµού µισθοδοσίας 
ή καρτών.

Πρόγραµµα e-συναλλαγές για καθηµερινές 
τραπεζικές συναλλαγές µέσω e-Banking ή 
EuroPhone Banking, εξοικονοµώντας κόστος και 
χρόνο.

Ευέλικτες χρηµατοδοτικές λύσεις µε προνοµιακή 
τιµολόγηση, στηρίζοντας κάθε νέα ή υφιστάµενη 
ανάγκη. 

Ασφαλιστικές λύσεις για το σπίτι και την 
οικογένεια, µε προνοµιακή τιµολόγηση.

Οφέλη για την Επιχείρησή σας

Οφέλη για το Προσωπικό σας

Πλεονεκτήµατα για την επιχείρησή σας
και το προσωπικό σας

Ενηµερωθείτε αναλυτικά επικοινωνώντας µε τα στελέχη της Eurobank
Συναλλακτικής Τραπεζικής (GTB Officers) που σας εξυπηρετούν
ή στείλτε µας e-mail στο: PaymentsCashManagement@eurobank.gr
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