
 

  

                                                                                       

 

 

Κωδικός: 9880 Έκδοση: 5.0 Ημερομηνία: 26.09.2022 ISO: Σελ. 1 / 2 
 

Εμπιστευτικό - περιορισμένη εσωτερική χρήση, εφόσον είναι συμπληρωμένο 

 

 

 

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΠΡΟΪΟΝ: Advanced for Business  

 

A. Χαρακτηριστικά του προϊόντος 

❖ Πακέτο υπηρεσιών/συναλλαγών το οποίο συνδέεται με λογαριασμό και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης 
συγκεκριμένου αριθμού υπηρεσιών και συναλλαγών κάθε μήνα, έναντι μηνιαίου τέλους.  

❖ Δικαιούχοι: Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα 

❖ Κανάλια Διάθεσης : Κατάστημα/ e-banking/ Europhone Banking 

❖ Είδος λογαριασμού σύνδεσης με το Πακέτο: Όψεως 

❖ Νόμισμα τήρησης λογαριασμού που συνδέεται με το Πακέτο: Ευρώ 

❖ Ύψος μηνιαίου τέλους για τη χρήση του πακέτου : 7,00 Ευρώ / μήνα 

❖ Χρέωση τέλους για τη χρήση του πακέτου: Το μηνιαίο τέλος του πακέτου οφείλεται ανεξαρτήτως χρήσης του 
πακέτου.  Εισπράττεται μέσω του Λογαριασμού με αυτόματη χρέωση που γίνεται την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε 
ημερολογιακού μήνα και αφορά στην παροχή του πακέτου κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο κατά την ημερομηνία αυτή 
στο Λογαριασμό, τα προνόμια του πακέτου θα απενεργοποιούνται αυτόματα χωρίς ειδοποίηση του Πελάτη. 
Στη συνέχεια, θα επιχειρείται η χρέωση του οφειλόμενου τέλους σε ημερήσια βάση. Κατά τη διάρκεια 
απενεργοποίησης του πακέτου, όλες οι συναλλαγές και οι υπηρεσίες του λογαριασμού τιμολογούνται 
σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας. Τα προνόμια του πακέτου θα ενεργοποιούνται αυτόματα εκ νέου, 
μόλις χρεωθεί το σύνολο του οφειλόμενου τέλους. Για την χρέωση του τέλους του πακέτου, ο Πελάτης παρέχει 
στην Τράπεζα την πάγια εντολή και εξουσιοδότηση να χρεώνει το Λογαριασμό με το ισχύον κατά το χρόνο της 
χρέωσης ύψος του μηνιαίου τέλους. 

❖ Κάθε Συναλλαγή πέραν του αριθμού που ορίζεται στο πακέτο, τιμολογείται με βάση το ισχύον κατά το χρόνο 
εκτέλεσής της Τιμολόγιο της Τράπεζας. Συναλλαγές, οι οποίες τυχόν δεν αναλωθούν εντός του μήνα παροχής 
τους, δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.   

❖ Ο Πελάτης ενημερώνεται για τα το είδος και το πλήθος των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στο πακέτο, 
για τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη και τυχόν έξοδα, με τα οποία επιβαρύνεται κατά την παροχή υπηρεσιών 
πληρωμών και λοιπών υπηρεσιών από την Τράπεζα, μέσω του Τιμολογίου Τραπεζικών Εργασιών της 
Τράπεζας διαθέσιμο διαρκώς στο Διαδικτυακό της Τόπο (www.eurobank.gr/el/timologia) και στα 
Καταστήματά της.  

❖ Εάν ο λογαριασμός με τον οποίο συνδέεται το πακέτο είναι κοινός, το πακέτο αφορά στις συναλλαγές που 
γίνονται από ή προς οποιονδήποτε από τους δικαιούχους του Λογαριασμού. 

❖ Ο πελάτης δικαιούται να διακόψει το Πακέτο οποτεδήποτε με την αποσύνδεση του λογαριασμού του από 
αυτό. 

❖ Το Πακέτο διέπεται από τους Όρους της Αίτησης που υπογράφει ο πελάτης για την απόκτησή του, τους Όρους 
Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας. Οι Όροι Παροχής 
Υπηρεσιών Πληρωμών και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών της Τράπεζας είναι διαρκώς διαθέσιμοι στο 
Διαδικτυακό Τόπο της Τράπεζας (www.eurobank.gr/el/oroi-sunallagon) και διατίθενται και από τα 
καταστήματά της.   

 

http://www.eurobank.gr/el/oroi-sunallagon
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B. Παροχές Πακέτου 

Αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τα εναλλακτικά δίκτυα της Τράπεζας (e/m-Banking, 
Europhone Banking, ΑΤΜ και IRIS e-Commerce). Στις παροχές του πακέτου περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υπηρεσίες/συναλλαγές:  

❖ Οι υπηρεσίες/ συναλλαγές του Πακέτου Classic for Business  

❖ Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους (π.χ. εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης,  τηλεφωνίας): 8 συναλλαγές/ μήνα 
(επιπλέον των πληρωμών που παρέχονται ανέξοδα με βάση το ισχύον Τιμολόγιο της Τράπεζας). 

❖ Εισερχόμενες βασικές μεταφορές πίστωσης σε νόμισμα ευρώ από τράπεζα εσωτερικού: 8 συναλλαγές/ μήνα 
(επιπλέον των συναλλαγών που παρέχονται ανέξοδα με βάση το ισχύον Τιμολόγιο της Τράπεζας). 

❖ Εξερχόμενες βασικές μεταφορές πιστώσης σε νόμισμα € προς Τράπεζα εσωτερικού με κανονική 
προτεραιότητα και ένδειξη εξόδων SHA: 8 συναλλαγές/ μήνα (συμπεριλαμβάνοντας και την πληρωμή 
πιστωτικής κάρτας άλλης Τράπεζας). 

❖ Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών μετά από αίτηση που υποβλήθηκε μέσω e-Banking & Europhone Banking (10 
ή 25 φύλλων): 1 βιβλιάριο/ μήνα. Ισχύει μόνο για τους Όψεως λογαριασμούς και η χορήγηση υπόκειται σε 
έλεγχο φερεγγυότητας σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας.  

❖ Άμεσες χρεώσεις (πάγιες εντολές) για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών ( π.χ. εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης και 
τηλεφωνίας):απεριόριστες .  

 

https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-upiresies/epixeirimatikos-logariasmos-kai-cash/pliromes/programmata-upiresion-sunallagon

