Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόγραµµα Προνοµίων «Κάθε Μέρα Σύµµαχοι»
Η Eurobank δηµιούργησε και παρέχει ένα νέο ολοκληρωµένο Πρόγραµµα
µισθοδοσίας µε αυξηµένα προνόµια για το εν ενεργεία πολιτικό και ένστολο
προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας,
αποδεικνύοντας έµπρακτα την στήριξή της στους ανθρώπους που δίνουν καθηµερινά
τη µάχη για την φύλαξη και την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών της.
Το Πρόγραµµα Προνοµίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ»
παρέχει στο
προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας πραγµατικό
όφελος στις καθηµερινές συναλλαγές τους, αξία στα χρήµατά τους και προνοµιακή
τιµολογιακή µεταχείριση σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, το
Πρόγραµµα Προνοµίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ» προσφέρει:
•
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•

•
•

•
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Όφελος 5% €πιστροφή από τα καθηµερινά έξοδα σε σούπερ µάρκετ & βενζίνη
µε τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, στους συνεργάτες του
προγράµµατος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΕΚΟ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ *
Προνοµιακό επιτόκιο 2% στο λογαριασµό µισθοδοσίας για τα πρώτα €5.000
Χρεωστική κάρτα, που συµµετέχει στο πρόγραµµα επιβράβευσης €πιστροφή και
βοηθάει στο χτίσιµο του αφορολόγητου
Πρόγραµµα e-Συναλλαγές µε πολύ χαµηλό µηνιαίο κόστος µόλις €1 ή εντελώς
δωρεάν (αρκεί το µέσο µηνιαίο υπόλοιπο σε καταθέσεις ή/και επενδύσεις να
ανέρχεται σε τουλάχιστον €3.000) για συναλλαγές όπως:
- Απεριόριστα εξερχόµενα / εισερχόµενα εµβάσµατα & πάγιες εντολές
αποστολής εντός Ελλάδας
- Πληρωµές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών & όλων των λογαριασµών
(∆ΕΚΟ, κ.α.)
Αυτόµατη και δωρεάν εξόφληση των λογαριασµών όπως ∆ΕΗ, ΟΤΕ κτλ. µέσω
πάγιας εντολής
Πιστωτική κάρτα µε δωρεάν συνδροµή, µειωµένο επιτόκιο κατά 3,50% (σε
σχέση µε το ισχύον) και πληρωµή οφειλών προς το ∆ηµόσιο σε έως και 12
άτοκες δόσεις
Άµεση κάλυψη µε µετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, µέσω της
δυνατότητας χορήγησης δικαιώµατος υπερανάληψης, µε τα πρώτα €150 κάθε
µήνα άτοκα
Προσωπικό ∆άνειο Μισθοδοσίας µε προνοµιακό επιτόκιο 9,75% & πάνω από
50% έκπτωση στα έξοδα
Στεγαστικά ∆άνεια µε ευνοϊκότερο επιτόκιο κατά 0,35% από το
προσφερόµενο στους λοιπούς πελάτες και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης βάσει των διαδικασιών της Τράπεζας

•

Ασφάλιση αυτοκινήτου Safe Drive µε έκπτωση έως και 17% & Ασφάλιση
κατοικίας Sweet Home Smart µε έκπτωση έως και 25% από τη Eurolife ERB
Ασφαλιστική

Επιπλέον των προνοµίων του προγράµµατος «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ», όσοι
πελάτες µεταφέρουν τη µισθοδοσία τους κερδίζουν επιπλέον €100 €πιστροφή από
το πρόγραµµα επιβράβευσης καρτών €πιστροφή δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους
έως 31/7 σε κατάστηµα Eurobank ή ∆ικτύου Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα Επιστροφή, οι πελάτες
µπορούν να ενηµερώνονται στο www.epistrofi-eurobank.gr

