
 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Προωθητικής Ενέργειας 

«Μεταφορά Μισθοδοσίας/Σύνταξης 

Απρίλιος - Ιούνιος 2022» 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Τράπεζα»), με 

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, κατά το χρονικό διάστημα από 

01.04.2022 έως και 30.06.2022 (εφεξής «η Προθεσμία»), διοργανώνει ειδική προωθητική ενέργεια με τίτλο 

«Μεταφορά Μισθοδοσίας/Σύνταξης Απρίλιος - Ιούνιος 2022» (εφεξής «η Ενέργεια»), με επιβράβευση από 

πενήντα (50) έως και εκατό (100) ευρώ €πιστροφή (εφεξής «το Δώρο», όπως αναλυτικά αυτό εξειδικεύεται 

υπό 3.i) κατωτέρω), μέσω του προγράμματος επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής 

«το Πρόγραμμα»), σύμφωνα με τους κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους. 

1.  Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν μόνο οι μισθωτοί δημόσιοι 

υπάλληλοι & συνταξιούχοι πελάτες της Τράπεζας, των οποίων ο μισθός/σύνταξη δεν κατατίθεται ήδη σε 

τραπεζικό λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα και που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση για συμμετοχή σε 

αυτήν (την Ενέργεια): a) από εκπρόσωπο της Τράπεζας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, β) από εκπρόσωπο 

της Τράπεζας μέσω προσωπικής προφορικής επικοινωνίας, γ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email), δ) μέσω γραπτού μηνύματος (sms ή μέσω viber)  ε) μέσω οθόνης splash screen στην υπηρεσία e-

Banking της Τράπεζας στ) μέσω οθόνης σε ΑΤΜ της Τράπεζας ή z) μέσω ιστοσελίδας της Τράπεζας  

eurobank.gr (εφεξής «οι Δικαιούχοι Συμμετοχής»). 

2.  Συμμετοχή: Οι Δικαιούχοι Συμμετοχής συμμετέχουν αυτόματα στην Ενέργεια εάν: 

α. Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Εκδηλώσουν, στο κατάστημα που τους εξυπηρετεί, ενδιαφέρον για μεταφορά 

της  μισθοδοσίας/σύνταξής τους στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας (ήτοι από 01.04.2022 έως 

και 30.06.2022).  

β. Μεταφορά Μισθοδοσίας/Σύνταξης: Πιστωθεί για πρώτη φορά η μισθοδοσία/σύνταξή τους σε νέο (για 

τον σκοπό αυτό) ή υφιστάμενο λογαριασμό τους που τηρούν στην Τράπεζα έως και 30.09.2022 (εφεξής «ο 

Λογαριασμός»).  

 

3. Προϋποθέσεις Απόδοσης Δώρου – Δικαιούχοι Δώρου: Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής, υπό τις πρόσθετες 

α) ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί προηγούμενη πίστωση μισθοδοσίας/σύνταξής τους σε οποιονδήποτε 

λογαριασμό που αυτοί τηρούν στην Τράπεζα εντός των προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών και β) ότι δεν 

υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την Τράπεζα από 01.04.2022 έως και 31.10.2022, 

i) δικαιούνται, εφόσον η πρώτη πίστωση μισθοδοσίας/σύνταξής τους πραγματοποιηθεί σε Λογαριασμό 

(κατά τα στους παρόντες όρους ειδικότερα προβλεπόμενα) έως και 30.09.2022 (κατόπιν εκδήλωσης 

σχετικού ενδιαφέροντος εντός της Προθεσμίας), ως Δώρο στο πλαίσιο της Ενέργειας έως και εκατό (100) 

ευρώ €πιστροφή ως εξής: 

1. 50 (πενήντα) ευρώ €πιστροφή (εφεξής «το Βασικό Δώρο») για τη μεταφορά της 

μισθοδοσίας/σύνταξής τους (απαραίτητη  προϋπόθεση), που θα πιστωθούν εντός του επόμενου 

μήνα από την ημερομηνία πρώτης πίστωση της μισθοδοσίας/σύνταξης τους. 

2. Επιπλέον 20 (είκοσι) ευρώ €πιστροφή (εφεξής «το Πρόσθετο Δώρο 1») για αίτηση έκδοσης νέας 

πιστωτικής κάρτας (αποκλειστικά τύπου Mastercard Classic, Visa Classic, Mastercard Gold, Visa  

 

 

 



 

Gold, εκδόσεως της Τράπεζας) που θα υποβληθεί από 01.04.2022 έως και 30.06.2022, θα εγκριθεί  

από την Τράπεζα, η εκδοθείσα νέα κάρτα θα φέρει ημερ/νία έκδοσης έως και 29.07.2022, εφόσον 

πραγματοποιήσουν από την ημερομηνία έκδοσής της έως και 30.09.2022 αγορές, με χρέωση της 

νέας πιστωτικής τους κάρτας, συνολικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) και άνω. Το πρόσθετο δώρο 1  

ισχύει για την πρώτη πιστωτική κάρτα που θα εκδώσει ο Δικαιούχος Συμμετοχής, ασχέτως εάν 

εκδώσει περισσότερες εντός της προθεσμίας βάσει τύπων καρτών που εντάσσονται στην ενέργεια.  

Για τους σκοπούς της Ενέργειας [και δη της πλήρωσης του προβλεπόμενου ως άνω κριτηρίου 

πραγματοποίησης αγορών συνολικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) και άνω] δεν συνυπολογίζονται 

τυχόν συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μεν από την ημερομηνία έκδοσης της νέας πιστωτικής 

κάρτας έως και 30.09.2022, αλλά που θα ακυρωθούν ή αντιλογιστούν μέχρι και 31.10.2022. Επίσης, 

δεν προσμετρώνται, για τους σκοπούς της Ενέργειας, οι αναλήψεις μετρητών, οι συναλλαγές με 

εταιρείες στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών/καζίνο και οι πληρωμές Δημοσίου. Σε περίπτωση 

συναλλαγής με δόσεις, προσμετράται το συνολικό ποσό της αγοράς και όχι μόνο η εκάστοτε δόση. 

3. Επιπλέον 10 (δέκα) ευρώ €πιστροφή (εφεξής «το Πρόσθετο Δώρο 2»), εφόσον 

πραγματοποιήσουν αγορές συνολικής αξίας διακοσίων ευρώ (200€) και άνω με χρέωση 

χρεωστικής κάρτας Debit Mastercard, εκδόσεως της Τράπεζας, από 01.04.2022 έως και 

30.09.2022. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση του Πρόσθετου Δώρου 2 (ήτοι των δέκα 

(10) ευρώ €πιστροφή) είναι ο Δικαιούχος Συμμετοχής να είναι κάτοχος του ασφαλιστικού 

προγράμματος προσωπικών αντικειμένων Safe Pocket της Eurolife FFH ΑΕΓΑ, το οποίο 

προσφέρεται από την Τράπεζα υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικής διαμεσολαβήτριας. 

4. Επιπλέον 10 (δέκα) ευρώ €πιστροφή (εφεξής «το Πρόσθετο Δώρο 3»), εφόσον εγκαταστήσουν 

στο κινητό τους την εφαρμογή Eurobank Mobile App και πραγματοποιήσουν για 1η φορά 

εγχρήματη συναλλαγή μέσω της εφαρμογής Eurobank Mobile app από 01.04.2022 έως και 

30.09.2022. 

 

5. Επιπλέον 5 (πέντε) ευρώ €πιστροφή (εφεξής «το Πρόσθετο Δώρο 4») για κάθε δύο (2), κατ’ 

ελάχιστο, πάγιες εντολές εξόφλησης τακτικών λογαριασμών, όπως ενέργειας, τηλεφωνίας, 

ύδρευσης κ.λπ., που θα συνδέσουν προς εξόφληση με τραπεζικό λογαριασμό που τηρούν στην 

Τράπεζα ή/και πιστωτική κάρτα εκδόσεως της Τράπεζας από 01.04.2022 έως και 30.09.2022, με 

μέγιστο ποσό που μπορούν να λάβουν ως Πρόσθετο Δώρο 4 τα 10 (δέκα) ευρώ €πιστροφή [ήτοι 

αναφορικά με τέσσερις (4) πάγιες εντολές κατά μέγιστο). Στην Ενέργεια συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

πάγιες εντολές αυτόματης εξόφλησης τακτικών οφειλών, εξαιρουμένων αυτών που αφορούν 

εξόφληση χορηγητικών προϊόντων του ομίλου Eurobank (π.χ. πιστωτικών καρτών, δανείων) και 

προϊόντων της Eurolife FFH ΑΕΓΑ. Εξαιρούνται της Ενέργειας οι πάγιες εντολές αυτόματης 

εξόφλησης τακτικών υποχρεώσεων οι οποίες ορίστηκαν μεν από 01.04.2022 έως και 30.09.2022, 

αλλά που ανακλήθηκαν εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος. 

6. Τα Πρόσθετο Δώρο 1, Πρόσθετο Δώρο 2, Πρόσθετο Δώρο 3 και Πρόσθετο Δώρο 4 θα καλούνται 

εφεξής για λόγους συντομίας από κοινού ως «τα Πρόσθετα Δώρα» (και έκαστο αυτών, χωρίς 

περαιτέρω διάκριση, ως «το Πρόσθετο Δώρο») και οι πλήρωση των προϋποθέσεων απόδοσης τους 

εξετάζονται αυτόνομα ανά Πρόσθετο Δώρο (υπό την αυτονόητη πάντα προϋπόθεση της πλήρωσης 

των υπό 2. ανωτέρω προβλεπόμενων βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής στην Ενέργεια και ιδίως 

της προηγούμενης πρώτης πίστωσης της μισθοδοσίας/σύνταξης έκαστου Δικαιούχου Συμμετοχής σε 

Λογαριασμό έως και 30.09.2022). 

7. Το ανώτατο ποσό πίστωσης ευρώ €πιστροφή ανά Δικαιούχο Συμμετοχής στο πλαίσιο της 

Ενέργειας είναι εκατό (100) ευρώ €πιστροφή. 

ii) εφόσον δεν πιστωθεί η μισθοδοσία/σύνταξή τους σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα 

έως και τις 30.09.2022 (ακόμη κι αν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά της μισθοδοσίας/σύνταξής 

τους εντός της Προθεσμίας), δεν δικαιούνται Δώρου. Συγκεκριμένα δεν δικαιούνται όχι μόνο το Βασικό 

Δώρο [ήτοι τα πενήντα (50) ευρώ €πιστροφή], αλλά ούτε και τα λοιπά υπό 3.i)2 έως 3.i)5. ανωτέρω  

 

προβλεπόμενα ευρώ €πιστροφή, ακόμη κι αν πληρούν τις εκεί ειδικότερα προβλεπόμενες προϋποθέσεις,  



 

καθώς ρητώς διευκρινίζεται ότι βασική προϋπόθεση για τη λήψη τους είναι η πλήρωση των υπό 2. ανωτέρω 

προβλεπόμενων.  

 

4. Απόδοση – Χρήση Δώρου:  

α. Το Βασικό Δώρο θα πιστωθεί, σε ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, εκδόσεως της Τράπεζας, που 

συμμετέχει στο Πρόγραμμα, εντός του επόμενου μήνα από την ημερομηνία πρώτης πίστωσης της 

μισθοδοσίας/σύνταξης των δικαιούχων αυτού.  

β. Τα Πρόσθετα Δώρα που μπορεί κάποιος Δικαιούχος Συμμετοχής να δικαιούται, εφόσον αυτός πληροί τις 

ως άνω υπό 3.i)2. έως και 3.i)5. αναλυτικά αναφερόμενες προϋποθέσεις (υπό την αυτονόητη πάντα 

προϋπόθεση της πλήρωσης των υπό 2. ανωτέρω προβλεπόμενων βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής στην 

Ενέργεια και ιδίως της προηγούμενης πρώτης πίστωσης της μισθοδοσίας/σύνταξής του σε Λογαριασμό έως 

και 30.09.2022), θα πιστωθούν συνολικά (αθροιστικά, αναλόγως του πόσες και ποιες προϋποθέσεις εκ των 

πρόσθετων υπό 3.i)2. έως και 3.i)5. ανωτέρω προβλεπομένων πληρώθηκαν) το αργότερο μέχρι και 

31.10.2022.  

Το ανώτατο ποσό πίστωσης ευρώ €πιστροφή ανά Δικαιούχο Συμμετοχής στο πλαίσιο της Ενέργειας είναι 

εκατό (100) ευρώ €πιστροφή.  

Οι Δικαιούχοι Συμμετοχής που δικαιούνται Δώρου, κατά τα υπό 3. ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα, θα 

πρέπει να διαθέτουν κατά τον χρόνο πίστωσης του Δώρου (Βασικού Δώρου ή και τυχόν Πρόσθετων Δώρων) 

ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, η οποία θα 

πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον προ πέντε (5) εργασίμων της πίστωσης ημερών.  

Η εξαργύρωση των ευρώ €πιστροφή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο Πρόγραμμα 

και σύμφωνα με τους όρους αυτού. Για τον τρόπο εξαργύρωσης των ευρώ €πιστροφή και γενικά για το 

Πρόγραμμα ενημερωθείτε αναλυτικά στο www.eurobank.gr/epistrofi. 

 

5. Παραδείγματα Απόδοσης Δώρου στους Δικαιούχους Συμμετοχής: Υπό την προϋπόθεση ότι ο 

Δικαιούχος Συμμετοχής είναι δικαιούχος του Βασικού Δώρου (ήτοι πληρούνται οι υπό 2. ανωτέρω 

προβλεπόμενες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια και ιδίως η προϋπόθεση της 

προηγούμενης πρώτης πίστωσης της μισθοδοσίας/σύνταξής του σε Λογαριασμό έως και 30.09.2022), ως 

προς τα Πρόσθετα Δώρα, οι προϋποθέσεις απόδοσής τους λειτουργούν ανεξάρτητα και εξετάζεται η 

πλήρωσή τους αυτόνομα ανά Πρόσθετο Δώρο, δηλαδή δεν απαιτείται να έχει προβεί ο Δικαιούχος 

Συμμετοχής σε όλες τις υπό 3.i)2. έως και 3.i)5. προβλεπόμενες ενέργειες σωρευτικά. 

Παραδείγματα:  

α. Εάν Δικαιούχος Συμμετοχής πραγματοποιήσει αγορές συνολικής αξίας διακοσίων ευρώ (200€) και άνω με 

χρέωση χρεωστικής κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας, εντός της υπό 3.i)3. ανωτέρω προβλεπόμενης 

προθεσμίας (ήτοι από 01.04.2022 έως και 30.09.2022), είναι κάτοχος του προϊόντος Safe Pocket της Eurolife 

FFH, αλλά η μισθοδοσία/σύνταξή του πιστωθεί σε Λογαριασμό στις 31.10.2022 (ήτοι μετά την καταληκτική 

ημερομηνία της 30.09.2022), δεν θα λάβει ούτε το Βασικό Δώρο, αλλά ούτε και το Πρόσθετο Δώρο 2. 

β. Εάν ο Δικαιούχος Συμμετοχής πραγματοποιήσει αγορές συνολικής αξίας διακοσίων ευρώ (200€) και άνω 

με χρέωση χρεωστικής κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας, εντός της υπό 3.i)3. ανωτέρω προβλεπόμενης 

προθεσμίας (ήτοι από 01.04.2022 έως και 30.09.2022), αλλά δεν διαθέτει ασφάλιση Safe Pocket της Eurolife 

FFH, και η μισθοδοσία/σύνταξή του πιστώθηκε σε Λογαριασμό έως και 30.09.2022, θα λάβει τα πενήντα (50) 

ευρώ €πιστροφή (ήτοι το Βασικό Δώρο) για τη μεταφορά της μισθοδοσίας/σύνταξής του σύμφωνα με τους 

παρόντες όρους, όχι όμως και το Πρόσθετο Δώρο 2. 

γ. Εάν ο Δικαιούχος Συμμετοχής εφόσον εγκαταστήσει στο κινητό του την εφαρμογή Eurobank Mobile App 

και πραγματοποιήσει για 1η φορά εγχρήματη συναλλαγή μέσω της εφαρμογής Eurobank Mobile app, εντός 

της υπό 3.i)4. ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας (ήτοι από 01.04.2022 έως και 30.09.2022) και πιστωθεί 

η μισθοδοσία/σύνταξή του σε Λογαριασμό έως και 30.09.2022, θα λάβει το Βασικό Δώρο, καθώς και το 

Πρόσθετο Δώρο 3, ήτοι συνολικά πενήντα (50) ευρώ €πιστροφή + δέκα (10) ευρώ €πιστροφή = εξήντα (60) 

ευρώ €πιστροφή.  

 

 

http://www.eurobank.gr/epistrofi


 

6. Όροι: Οι όροι της Ενέργειας είναι και θα παραμείνουν αναρτημένοι από 01.04.2022 έως και τις 31.10.2022 στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/landingpages/metafora-logariasmou-
misthodosias-suntaksis-promo/oroi-metaforas-misthodosias-suntaksis-april-june-2022.pdf 
 

7.Τροποποίηση – Ματαίωση: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της Ενέργειας, μεταβολής του 

Δώρου και εν γένει τροποποίηση των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της Ενέργειας συνεπεία σπουδαίου 

λόγου. Η Τράπεζα θα γνωστοποιεί την τυχόν ματαίωση ή τροποποίηση μέσω ανακοινώσεων που θα 

αναρτώνται στο διαδικτυακό της τόπο www.eurobank.gr μαζί με τους νέους κάθε φορά όρους. 

 

8.Άρνηση Συμμετοχής: Δικαιούχοι Συμμετοχής οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ενέργεια 

μπορούν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους υποβάλλοντας σχετική δήλωση, προφορική ή έγγραφη προς την 

Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking, στον τηλεφωνικό αριθμό 210.95.55.000, μέχρι 

και τις 30.06.2022. Στην περίπτωση που δεν δηλώσουν την άρνησή τους κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ότι 

έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

 

 9. Ανεπιφύλακτη Αποδοχή: Η μη άρνηση συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω υπό 8. προβλεπόμενα, 

συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. 

 

https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/landingpages/metafora-logariasmou-misthodosias-suntaksis-promo/oroi-metaforas-misthodosias-suntaksis-april-june-2022.pdf
https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/landingpages/metafora-logariasmou-misthodosias-suntaksis-promo/oroi-metaforas-misthodosias-suntaksis-april-june-2022.pdf
http://www.eurobank.gr/

