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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Νέα εποχή καρτών Eurobank 
Για πρώτη φορά κάρτες από βιοδιασπώμενο υλικό 

 
Η Eurobank εισάγει, πρώτη στην ελληνική αγορά, μια νέα γενιά καρτών από οικολογικό, 
βιοδιασπώμενο υλικό, υιοθετώντας τα διεθνή περιβαλλοντικά πρωτόκολλα στην τραπεζική 
λειτουργία συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. 
 
Στο εξής όλες οι νέες χρεωστικές κάρτες Eurobank για ιδιώτες και επιχειρήσεις, αλλά και όσες 
χρεωστικές ανανεώνονται ή επανεκδίδονται, κατασκευάζονται από βιοδιασπώμενο υλικό, για 
την παραγωγή του οποίου απαιτείται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και παράγονται 
σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές θερμοκηπίου. 
 
Στόχος είναι η εφαρμογή, στην πράξη, της περιβαλλοντικής στρατηγικής της Τράπεζας, με σκοπό 
τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και η ενίσχυση πρακτικών 
βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
Οι νέες κάρτες, εγκαταλείποντας το παραδοσιακό ως τώρα πλαστικό, μπορούν να 
ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν, αποτελούν δηλαδή ένα απολύτως «πράσινο» προϊόν, 
διατηρώντας όμως ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές αντοχής και προσαρμόζοντας ταυτόχρονα 
την μορφή (design) στις πιο σύγχρονες διεθνείς τάσεις. Επιπλέον και για την αποστολή τους 
ακολουθούνται φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές (έντυπα, φάκελοι και επιστολόχαρτα 
κατασκευασμένα από οικολογικά ανακυκλώσιμα υλικά). Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη τάση, 
παγκοσμίως, γεγονός που συμβαδίζει με την επιλογή του Ομίλου να πρωτοπορεί και να 
καινοτομεί με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. 

 
Mε αφορμή την κυκλοφορία των νέων καρτών, ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής, κ. 
Ιάκωβος Γιαννακλής, δήλωσε: «Είναι στρατηγική επιλογή της Eurobank η έμπρακτη στήριξη 
ενεργειών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής φιλοσοφίας με σταθερή 
επιλογή τη βιώσιμη ανάπτυξη. H Eurobank επιλέγει ένα προϊόν ευρείας χρήσης όπως οι 
χρεωστικές κάρτες ως το ιδανικό μέσο για να εφαρμόσει την οικολογική της υπόσχεση και να 
καλλιεργήσει, περαιτέρω, στους πελάτες της την αξία της πράσινης οικονομίας. Συμμετέχουμε 
έμπρακτα και ενεργά στην παγκόσμια κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
με σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, στη βάση των Αρχών της 
Υπεύθυνης Τραπεζικής». 
 
Η νέα γενιά καρτών της Τράπεζας, συνδυάζει την τελευταία τάση στην παγκόσμια αγορά 
υιοθετώντας ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά: 
 Μοντέρνο εικαστικό: με στόχο να υιοθετηθεί μια ενιαία, ομοιόμορφη και μοναδική 

ταυτότητα για όλες τις νέες κάρτες Eurobank. 
 Κάθετος σχεδιασμός: προσαρμόζοντας τη φυσική μορφή στην ολοένα διευρυνόμενη 

ψηφιακή μορφή συναλλαγών (με χρήση κινητού τηλεφώνου κ.λπ.) καθώς, για πρώτη φορά, 
η φυσική κάρτα (πλαστικό) είναι όμοια με την «ψηφιακή» κάρτα (Eurobank Wallet), 
γεφυρώνοντας το φυσικό & τον ψηφιακό κόσμο. 

 Απλότητα & Colour Edge: Μοντέρνο σχεδιασμό με το σύνολο των στοιχείων στην πίσω όψη 
της κάρτας ακολουθώντας τη νέα διεθνή τάση και ευκολία για τον χρήστη μέσω διακριτού, 
κόκκινου περιγράμματος, ώστε να ξεχωρίζει την κάρτα στο πορτοφόλι του με μια ματιά. 
 

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ._ 

https://www.eurobank.gr/el/retail/proionta-upiresies/proionta/kartes/xreostikes-kartes/debit-mastercard

