OΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΠΡΟΣΤΑ για την οικογένεια»
Επ’ αφορµή του εορτασµού των διακοσίων ετών από την επανάσταση της 25ης Μαρτίου
1821, η ανώνυµη εταιρεία µε την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής «η
Τράπεζα»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, µε Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000,
αναλαµβάνοντας στρατηγική πρωτοβουλία για το δηµογραφικό πρόβληµα της Ελλάδας,
αποφασίζει από την 01/04/2021 και εφεξής την παροχή συγκεκριµένων προϊόντων της µε
ειδικούς προνοµιακούς όρους για τους νέους γονείς, καθώς και κάποιες πρόσθετες
παροχές (εφεξής «το πρόγραµµα ΜΠΡΟΣΤΑ για την oικογένεια» ή «το Πρόγραµµα»),
σύµφωνα µε τους κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόµενους όρους.
1. ∆ικαιούχοι: ∆ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχει κάθε πελάτης της Τράπεζας, φυσικό
πρόσωπο, που διαµένει µόνιµα (κατοικεί) στις κάτωθι περιφερειακές ενότητες:


Περιφερειακή Ενότητα Έβρου,



Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου,



Περιφερειακή Ενότητα Σάµου,



Περιφερειακή Ενότητα Χίου,



Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, Κω, Καλύµνου και Καρπάθου (πρώην νοµός
∆ωδεκανήσου),

και ο οποίος θα αποκτήσει παιδί από την 01/04/2021 και µετά, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία της γέννησης του παιδιού, υπό την
πρόσθετη προϋπόθεση ότι έχει τη γονική µέριµνα αυτού (εφεξής «ο ∆ικαιούχος» και
συνολικά «οι ∆ικαιούχοι»). ∆ικαίωµα ένταξης γεννάται για απεριόριστο αριθµό παιδιών
ανά ∆ικαιούχο, αλλά µόνο τέσσερεις (4), κατ’ ανώτατο όριο, ΑΜΚΑ (βλ. υπό 2. αµέσως
κατωτέρω) µπορούν να είναι ενεργοί ταυτόχρονα ανά ∆ικαιούχο.
2. Τρόπος Ένταξης στο Πρόγραµµα: Οι ∆ικαιούχοι, προκειµένου να ενταχθούν στο
Πρόγραµµα, θα πρέπει να ενηµερώσουν την Τράπεζα για τη γέννηση του παιδιού τους,
καταχωρώντας τον ΑΜΚΑ αυτού (και προσκοµίζοντας αντίγραφο της σχετικής ληξιαρχικής
πράξης γεννήσεως ή/και σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και όποιο
άλλο σχετικό πιστοποιητικό ή/και υπεύθυνη δήλωση, όποτε τυχόν αυτό/ά τους
ζητηθεί/θούν), εντός ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία της γέννησής του, µέσω της
σχετικής ενότητας της υπηρεσίας e-Banking της Τράπεζας.
3. ∆ιάρκεια Ισχύος ∆ικαιώµατος Λήψης Προνοµίων: Οι ∆ικαιούχοι δύνανται να
επωφεληθούν των χορηγούµενων στο πλαίσιο του Προγράµµατος, κατωτέρω υπό 4.
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αναλυτικά περιγραφόµενων, προνοµίων για ένα (1) έτος, αναφορικά µε το υπό 4.1.
κατωτέρω περιγραφόµενο προνόµιο (επιπλέον ευρώ €πιστροφή), και εντός ενός (1) έτους,
αναφορικά µε τα λοιπά προνόµια, από την ηµεροµηνία ένταξής τους (των ∆ικαιούχων) στο
Πρόγραµµα (µέσω της υπηρεσίας e-Banking της Τράπεζας), µε τη ρητή επιφύλαξη
αντίθετων προβλέψεων υπό 4. κατωτέρω (εφεξής «η ∆ιάρκεια Ισχύος»). ∆ιευκρινίζεται ότι
σε περίπτωση οποιασδήποτε διόρθωσης/αλλαγής της ως άνω υπό 2. αναφερόµενης
καταχώρισης του ΑΜΚΑ, η ∆ιάρκεια Ισχύος των προνοµίων εξακολουθεί να εκκινεί από
την ηµεροµηνία της αρχικής καταχώρισης.
4. Προνόµια: Από τη στιγµή που κάποιος ∆ικαιούχος ενταχθεί στο Πρόγραµµα, κατά τα
ανωτέρω υπό 2. προβλεπόµενα, και για ένα (1) έτος, αναφορικά µε το υπό 4.1. κατωτέρω
περιγραφόµενο προνόµιο (επιπλέον ευρώ €πιστροφή), ή εντός ενός (1) έτους, αναφορικά
µε τα λοιπά προνόµια, από την ηµεροµηνία ένταξής του στο Πρόγραµµα, θα µπορεί να
επωφεληθεί από τα κάτωθι προνόµια:
4.1.

Επιπλέον ευρώ €πιστροφή για αγορές σε καταστήµατα βρεφικής και
παιδικής ένδυσης µέσω του προγράµµατος επιβράβευσης κατόχων καρτών
Eurobank €πιστροφή. Ειδικότερα:
α. Οι ∆ικαιούχοι που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα, αυτόµατα και καθ’ όλη
τη ∆ιάρκεια Ισχύος, θα απολαµβάνουν δέκα τοις εκατό (10%) €πιστροφή σε
όλες τις αγορές (σε φυσικά καταστήµατα ή online) που θα πραγµατοποιήσουν,
µε χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας τους που συµµετέχει στο
πρόγραµµα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή, σε
καταστήµατα που πωλούν αποκλειστικά είδη βρεφικής ή/και παιδικής ένδυσης
ή/και παιδικής υπόδησης, καθώς και σε πολυκαταστήµατα που πωλούν
αποκλειστικά βρεφικά είδη και ανήκουν στον κωδικό κατηγορίας (MCC) 5641.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως του εάν για την εξόφληση της συναλλαγής
(που πάντως πρέπει να γίνει µε χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του
∆ικαιούχου που συµµετέχει στο πρόγραµµα επιβράβευσης €πιστροφή)
χρησιµοποιηθεί φυσικό ή ηλεκτρονικό τερµατικό αποδοχής καρτών (POS) και
ανεξαρτήτως της τράπεζας που θα εκκαθαρίσει τη συγκεκριµένη συναλλαγή
(ήτοι ανεξαρτήτως του εάν ο συγκεκριµένος έµπορος είναι συνεργάτης του
προγράµµατος επιβράβευσης €πιστροφή ή όχι). ∆ιευκρινίζεται ότι εάν ο
έµπορος συµµετέχει ήδη στο πρόγραµµα επιβράβευσης €πιστροφή, τότε το
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) €πιστροφή του Προγράµµατος θα αποδίδεται
στον ∆ικαιούχο επιπλέον του ποσοστού συµµετοχής του εµπόρου στο
πρόγραµµα επιβράβευσης €πιστροφή, καθώς και επιπλέον οποιασδήποτε
άλλης τυχόν προσφοράς παρέχει ο έµπορος στο πλαίσιο του προγράµµατος
επιβράβευσης €πιστροφή.
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4.2.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ∆ικαιούχος να µην έχει ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς την Τράπεζα κατά τον χρόνο πραγµατοποίησης της σχετικής
αγοράς.
γ. Σε περίπτωση γέννησης διδύµων και άνω, το προνόµιο του επιπλέον
ποσοστού επιβράβευσης €πιστροφή δικαιούται να το λάβει έκαστος γονέας
µία (1) φορά µόνο.
δ. Το επιπλέον ποσοστό επιβράβευσης €πιστροφή που παρέχεται στο πλαίσιο
του Προγράµµατος θα πιστώνεται στην κάρτα του ∆ικαιούχου που συµµετέχει
στο πρόγραµµα επιβράβευσης €πιστροφή εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών
από την ηµεροµηνία χρέωσης της συναλλαγής σε αυτήν (την κάρτα). Σε
περίπτωση εξόφλησης σε δόσεις, το επιπλέον ποσοστό €πιστροφή που
παρέχεται στο πλαίσιο του Προγράµµατος θα υπολογίζεται (και αποδίδεται
εξαρχής) επί του συνολικού ποσού της συναλλαγής (και όχι ανά χρέωση
έκαστης δόσης), όταν η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε σε έµπορο που
συµµετέχει στο πρόγραµµα επιβράβευσης €πιστροφή, και επί του ποσού
έκαστης δόσης (κάθε φορά που αυτή θα χρεώνεται στην κάρτα), όταν η
συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε σε έµπορο που δεν συµµετέχει στο πρόγραµµα
επιβράβευσης €πιστροφή.
Προνοµιακό επιτόκιο στον λογαριασµό «Μεγαλώνω» και εφάπαξ
καταβολή. Ειδικότερα:
α. Προνοµιακό επιτόκιο ένα και είκοσι εκατοστά (1,20%) για τα πρώτα
δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) και µηδέν και τριάντα εκατοστά (0,30%) για
το ποσό που υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€), εφόσον ο
∆ικαιούχος, εντός της ∆ιάρκειας Ισχύος, ανοίξει έναν νέο αποταµιευτικό
λογαριασµό «Μεγαλώνω» µε δικαιούχο το παιδί του, βάσει της γεννήσεως του
οποίου είναι σε ισχύ η ένταξή του στο Πρόγραµµα. Το ως άνω προνοµιακό
επιτόκιο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια του ως άνω λογαριασµού ως
λογαριασµού «Μεγαλώνω». Η Τράπεζα ρητώς επιφυλάσσεται του
δικαιώµατός της να τροποποιήσει το επιτόκιο, καθώς και τα χαρακτηριστικά
του ως άνω προϊόντος εν γένει κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης.
β. Σε περίπτωση γέννησης διδύµων και άνω το προνοµιακό επιτόκιο ισχύει για
κάθε ένα από τα παιδιά.
γ. Επιπλέον, η Τράπεζα θα καταβάλει εφάπαξ ποσό για κάθε νέο λογαριασµό
«Μεγαλώνω» που ανοίγεται, εντός της ∆ιάρκειας Ισχύος, στο πλαίσιο και
σύµφωνα µε τους όρους του Προγράµµατος, ανάλογα µε τον αριθµό παιδιών
που έχει η οικογένεια, ως εξής:
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(του ∆ικαιούχου), η Τράπεζα θα πιστώσει εφάπαξ στον νέο
λογαριασµό «Μεγαλώνω», που θα ανοιχθεί στο πλαίσιο του
Προγράµµατος, το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€).


Εφόσον το παιδί, βάσει της γεννήσεως του οποίου είναι σε ισχύ η
ένταξη του ∆ικαιούχου στο Πρόγραµµα, είναι το δεύτερο (2ο) παιδί του
(του ∆ικαιούχου), η Τράπεζα θα πιστώσει εφάπαξ στον νέο
λογαριασµό «Μεγαλώνω», που θα ανοιχθεί στο πλαίσιο του
Προγράµµατος, το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€).



Εφόσον το παιδί, βάσει της γεννήσεως του οποίου είναι σε ισχύ η
ένταξη του ∆ικαιούχου στο Πρόγραµµα, είναι το τρίτο (3ο) παιδί του
(του ∆ικαιούχου), η Τράπεζα θα πιστώσει εφάπαξ στον νέο
λογαριασµό «Μεγαλώνω», που θα ανοιχθεί στο πλαίσιο του
Προγράµµατος, το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).



Για κάθε παιδί πέραν του τρίτου (3ου), η Τράπεζα θα πιστώνει στον νέο

λογαριασµό «Μεγαλώνω», που θα ανοίγεται στο πλαίσιο του
Προγράµµατος, εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).
δ. Τα ως άνω ποσά θα καταβάλλονται από την Τράπεζα µε πίστωση του νέου
λογαριασµού «Μεγαλώνω», που θα ανοίξει ο ∆ικαιούχος εντός της ∆ιάρκειας
Ισχύος και στο πλαίσιο και µε τους όρους του Προγράµµατος, το αργότερο
τριάντα (30) ηµέρες µετά το άνοιγµά του.
ε. Σε περίπτωση που λογαριασµός «Μεγαλώνω», που ανοίχθηκε στο πλαίσιο
του Προγράµµατος και σύµφωνα µε τους όρους του πιστώθηκε σε αυτόν
κάποια εφάπαξ καταβολή κατά τα ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόµενα,
κλείσει, τότε, εάν ανοιχθεί στο µέλλον, και πάντα εντός της ∆ιάρκειας Ισχύος,
νέος λογαριασµός «Μεγαλώνω» για το ίδιο παιδί, αυτός (ο νέος λογαριασµός)
θα απολαµβάνει το προνοµιακό επιτόκιο του Προγράµµατος, δεν θα λάβει,
ωστόσο, για δεύτερη φορά την εφάπαξ καταβολή.
στ. Σε περίπτωση γέννησης διδύµων και άνω η εφάπαξ καταβολή ισχύει για
κάθε ένα από τα παιδιά και υπολογίζεται κατά τα υπό 4.2.γ ανωτέρω
προβλεπόµενα βάσει του συνολικού αριθµού παιδιών που πλέον θα έχει ο
∆ικαιούχος.
ζ. Μόνο ένας λογαριασµός «Μεγαλώνω» µε τα προνόµια του Προγράµµατος
µπορεί να ανοιχτεί για κάθε παιδί.
η. Προκειµένου να λάβει το συγκεκριµένο προνόµιο (προνοµιακό επιτόκιο και
εφάπαξ καταβολή) ο ∆ικαιούχος που εντάχθηκε στο Πρόγραµµα, θα πρέπει να
ενηµερώσει το κατάστηµα της Τράπεζας που θα τον εξυπηρετήσει προς τον
σκοπό ανοίγµατος του ως άνω λογαριασµού ότι είναι δικαιούχος του σχετικού
προνοµίου.
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4.3.

θ. Ως προς τα λοιπά χαρακτηριστικά του λογαριασµού «Μεγαλώνω» (όπως,
ενδεικτικά, η συµµετοχή σε κληρώσεις, µετάπτωσή του σε λογαριασµό «18plus»
κ.λπ.), τη διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανοίγµατός του κ.λπ.,
ισχύουν όσα προβλέπει η σχετική προσυµβατική ενηµέρωση και διαδικασία
της Τράπεζας αντίστοιχα.
Προνοµιακοί όροι για στεγαστικό δάνειο πρώτης ή κύριας κατοικίας.
Ειδικότερα:
α. Στεγαστικό δάνειο πρώτης ή κύριας κατοικίας µε µειωµένο επιτόκιο για
πάντα, κατά 100 µονάδες βάσης (bps) (ποσοστό 1,00 %) σε σχέση µε το επιτόκιο
που αναγράφεται στο εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο της Τράπεζας, και δωρεάν
έξοδα σε περίπτωση λήψης του δανείου (εφόσον πληρούνται οι λοιπές από
την Τράπεζα απαιτούµενες προϋποθέσεις χορήγησης), εφόσον ο ∆ικαιούχος
αιτηθεί στεγαστικό δάνειο πρώτης ή κύριας κατοικίας εντός της ∆ιάρκειας
Ισχύος [ήτοι εντός ενός (1) έτους από την ένταξή του στο Πρόγραµµα]. Στην
περίπτωση αυτή, και προκειµένου να λάβει το σχετικό προνόµιο, ο ∆ικαιούχος
θα πρέπει να ενηµερώσει το κατάστηµα της Τράπεζας από το οποίο θα
εξυπηρετηθεί σχετικά ότι είναι δικαιούχος του εν λόγω προνοµίου.
β. Ο κάθε ∆ικαιούχος µπορεί να επωφεληθεί του συγκεκριµένου προνοµίου
µόνο µία φορά, ανεξαρτήτως τυχόν περισσότερων παιδιών που µπορεί αυτός
να αποκτήσει.
γ. Στην έννοια των «εξόδων» που παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο του
παρόντος περιλαµβάνονται αποκλειστικά:


η εφάπαξ δαπάνη τεχνικού & νοµικού ελέγχου για δάνεια µε
προσηµείωση ακινήτου και

η εφάπαξ δαπάνη έγκρισης για δάνειο µε εξασφάλιση µόνο cash
collateral ή δάνειο χωρίς εξασφάλιση.
Σε περίπτωση προσηµείωσης ακινήτου, τα έξοδα προσηµείωσης τα
επιβαρύνεται κανονικά και σε κάθε περίπτωση ο ∆ικαιούχος πελάτης.
∆ωρεάν πρόγραµµα πρωτοβάθµιας περίθαλψης (εξωνοσοκοµειακό) για το
παιδί. Ειδικότερα:
α. Εντός της ∆ιάρκειας Ισχύος, ο ∆ικαιούχος δικαιούται να αιτηθεί τη δωρεάν
συµµετοχή του παιδιού του, βάσει της γεννήσεως του οποίου είναι σε ισχύ η
ένταξή του στο Πρόγραµµα, στο ατοµικό ασφαλιστικό πρόγραµµα
πρωτοβάθµιας περίθαλψης (εξωνοσοκοµειακό) «Εξασφαλίζω ΠρόληψηΜΠΡΟΣΤΑ για την οικογένεια» της Eurolife FFH Α.Ε.Α.Ζ., µε αντισυµβαλλόµενο
την Τράπεζα και ασφαλισµένο το παιδί, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12)
µηνών, µε αυτόµατη ανανέωση για άλλους δώδεκα (12) µήνες µετά τη λήξη της
πρώτης περιόδου, από την ηµεροµηνία ένταξης στο ως άνω ασφαλιστικό


4.4.
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πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή και προκειµένου να λάβει το σχετικό
προνόµιο, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να ενηµερώσει το κατάστηµα της Τράπεζας,
από το οποίο θα εξυπηρετηθεί σχετικά, ότι είναι δικαιούχος του εν λόγω
προνοµίου.
β. Σε περίπτωση γέννησης διδύµων και άνω, το ως άνω προνόµιο ισχύει για
κάθε ένα από τα παιδιά.
γ. ∆ιευκρινίζεται ότι το εν λόγω προνόµιο συνιστά παροχή εξ ελευθεριότητας
που προσφέρει η Τράπεζα µε δικές της δαπάνες στο πλαίσιο του
Προγράµµατος, δεν συνδέεται µε την ιδιότητά της ως ασφαλιστική
διαµεσολαβήτρια και δεν συνεπάγεται υποχρέωση αγοράς ασφαλιστικού
προϊόντος.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής (κυρίως
ασφαλισµένου) (κωδικός κάλυψης 10150)

Ασφαλισµένο κεφάλαιο 500 €

Πίνακας Παροχών Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης (κυρίως ασφαλισµένου)
(κωδικός κάλυψης 30424)
Προγραµµατισµένες ∆ιαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις
Ανώτατο όριο ασφαλισµένου και ανά ασφαλιστικό
έτος

Απεριόριστο

Με χρήση έγκυρου παραπεµπτικού ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης από τον ΕΟΠΥΥ (∆ιαγνωστικά
Κέντρα & Πολυϊατρεία µέλη του ∆ικτύου)

Καλύπτεται το 100% της συµµετοχής του
ασφαλισµένου, όπως αυτή καθορίζεται από τον
ΕΟΠΥΥ.

Χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ (∆ιαγνωστικά Κέντρα &
Πολυϊατρεία µέλη του ∆ικτύου)

Για ιατρικές εξετάσεις που περιλαµβάνονται στον
κρατικό τιµοκατάλογο (ΦΕΚ) ισχύουν οι τιµές του
κρατικού Τιµοκαταλόγου (ΦΕΚ), ενώ για
ιατρικές εξετάσεις που δεν περιλαµβάνονται
στον
κρατικό
τιµοκατάλογο
παρέχεται
έκπτωση 50% επί των τιµών του εκάστοτε
ισχύοντος ιδιωτικού τιµοκαταλόγου
του
∆ιαγνωστικού Κέντρου ή Πολυϊατρείου.

Προγραµµατισµένες Ιατρικές Επισκέψεις
Απεριόριστος

Αριθµός ιατρικών επισκέψεων
Συµµετοχή του Ασφαλισµένου στα εξωτερικά
ιατρεία των Νοσοκοµείων µελών του ∆ικτύου

10 €

Συµµετοχή του Ασφαλισµένου στις διαθέσιµες
ειδικότητες των ∆ιαγνωστικών Κέντρων &
Πολυϊατρείων

10 €

Στα ιδιωτικά ιατρεία των ιατρών µελών του
∆ικτύου

από 15 € έως 20 €

∆ωρεάν Προληπτικός έλεγχος της υγείας (Check up), ανά ασφαλισµένο, ανά ασφαλιστικό έτος

Κωδικός: 10127

Αιµατολογικός έλεγχος

Γενική Αίµατος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ (ταχύτητα
καθίζησης ερυθρών), Ολική χοληστερόλη,
Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Σάκχαρο

Οφθαλµολογικός έλεγχος

Έλεγχος οπτικής οξύτητας & διάθλασης στο
∆ιαθλασίµετρο, Έλεγχος στη Σχισµοειδή λυχνία

Οδοντιατρικός έλεγχος

Έλεγχος στοµατικής κοιλότητας, Καθαρισµός για
ενηλίκους και φθορίωση για παιδιά
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Επιπλέον παροχές

Οφθαλµολογική κάλυψη

Με έκπτωση έως 50% επί προνοµιακού ιδιωτικού
τιµοκαταλόγου

Οδοντιατρική κάλυψη

Με έκπτωση έως 50% επί προνοµιακού ιδιωτικού
τιµοκαταλόγου

Φυσιοθεραπείες

4.5.

Ανώτατο όριο 15 € ανά επίσκεψη

Νοσηλεία στο σπίτι

Σε προνοµιακές τιµές µόνο στις πρωτεύουσες
των Νοµών

Αιµοληψία στο σπίτι

10 € ανά αιµοληψία µόνο στις πρωτεύουσες των
Νοµών

Κάλυψη εξόδων µετακίνησης σε κατάστηµα για τη λήψη προνοµίων του
Προγράµµατος.
Ειδικότερα:
α. Στην περίπτωση που ∆ικαιούχος, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα, επιθυµεί
να επωφεληθεί των προνοµίων που παρέχονται στο πλαίσιο του
Προγράµµατος (και συγκεκριµένα των υπό 4.2. έως και 4.4. ανωτέρω
προβλεποµένων), αλλά στον τόπο µόνιµης διαµονής (κατοικίας) του δεν
υπάρχει κατάστηµα της Τράπεζας, η Τράπεζα αναλαµβάνει να του καλύψει τα
έξοδα µετακίνησης από τον τόπο κατοικίας του προς το πλησιέστερο
κατάστηµα και από το κατάστηµα προς τον τόπο κατοικίας του µέχρι του
ποσού των πενήντα ευρώ (50€). Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του παρόντος
καλύπτονται τα έξοδα αγοράς εισιτηρίου πλοίου ή αεροπορικού (µετ’
επιστροφής ή όχι) ή/και έξοδα αγοράς καυσίµων.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ∆ικαιούχος να προσκοµίσει στο κατάστηµα,
κατά την ηµέρα της επίσκεψής του, τα σχετικά παραστατικά (εισιτήριο πλοίου
ή αεροπλάνου, ακόµη κι αν εκδόθηκαν ηλεκτρονικά, ή/και απόδειξη αγοράς
καυσίµων) Η ηµεροµηνία άφιξης στον τόπο όπου βρίσκεται το κατάστηµα της
Τράπεζας, και που θα αναγράφεται στο εισιτήριο, θα πρέπει να είναι η ίδια ή
και η προηγούµενη ηµέρα από αυτήν που επισκέφθηκε ο πελάτης το
κατάστηµα της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το εισιτήριο είναι µετ’ επιστροφής,
τότε θα συνυπολογίζεται ως έξοδο µετακίνησης και η δαπάνη έκδοσης του
εισιτηρίου επιστροφής, αρκεί η επιστροφή να πραγµατοποιείται µέχρι και τρεις
(3) ηµέρες µετά την επίσκεψη στο κατάστηµα. Εάν πρόκειται για έξοδα αγοράς
καυσίµων, τότε η σχετική απόδειξη αγοράς από το πρατήριο υγρών καυσίµων
(η οποία θα πρέπει να φέρει στην πίσω πλευρά της τη σφραγίδα του
πρατηρίου) θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία ίδια µε την ηµεροµηνία επίσκεψης
στο κατάστηµα ή της προηγούµενης ηµέρας. Τα ανωτέρω πρωτότυπα
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παραστατικά, καθώς και οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα
σκανάρονται στο κατάστηµα και τα αντίγραφά τους θα αποστέλλονται στην
αρµόδια µονάδα της Τράπεζας προκειµένου τα σχετικά έξοδα να καλυφθούν
στο πλαίσιο του παρόντος.
γ. ∆ιευκρινίζεται ότι θα καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης µόνο ενός (1)
ατόµου και, συγκεκριµένα, του ∆ικαιούχου που επισκέφθηκε το κατάστηµα, και
µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτός, κατά τη συγκεκριµένη επίσκεψή του στο
κατάστηµα, έλαβε πράγµατι κάποιο από τα υπό 4.2. έως και 4.4. ανωτέρω
προβλεπόµενα προϊόντα/παροχές της Τράπεζας (ολοκληρώθηκε το άνοιγµα
του λογαριασµού «Μεγαλώνω» ή υποβλήθηκε αίτηση για λήψη στεγαστικού
δανείου πρώτης ή κύριας κατοικίας ή αίτηση για ένταξη στο ασφαλιστικό
πρόγραµµα).
δ. Η απόδοση των ως άνω εξόδων µετακίνησης θα γίνεται µε αυθηµερόν (κατά
την ηµέρα της επίσκεψης στο κατάστηµα) πίστωση του σχετικού ποσού [όπως
αυτό θα προκύψει από τα προσκοµιζόµενα παραστατικά και µε µέγιστο πόσο,
όπως ανωτέρω αναφέρεται, τα πενήντα ευρώ (50€)] σε τραπεζικό λογαριασµό
που ο ∆ικαιούχος τηρεί στην Τράπεζα. Εάν δεν τηρεί λογαριασµό στην
Τράπεζα, θα πρέπει να προβεί σε άνοιγµα λογαριασµού προς τον σκοπό της
ως άνω πίστωσης.
Τα ανωτέρω υπό 4.1. έως και 4.5. προβλεπόµενα θα καλούνται εφεξής συνολικά «τα
Προνόµια».
5. ∆ικαίωµα Άρνησης Συµµετοχής: Οι ∆ικαιούχοι, οι οποίοι εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα,
δύνανται να απενταχθούν, υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα σε οποιοδήποτε κατάστηµα της
Τράπεζας ή µέσω της υπηρεσίας EuroPhone Banking, στον τηλεφωνικό αριθµό 210 95 55
000 οποτεδήποτε το επιθυµούν.
6. Όροι: Οι παρόντες όροι είναι και θα παραµείνουν διαθέσιµοι µέχρι την τυχόν
κατάργηση του Προγράµµατος, σύµφωνα µε την εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας, όπως
αυτή καθορίζεται µε βάση τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού, στο
https://www.eurobank.gr/el/retail/anagkes/pronomia-gia-neous-goneis
και
στα
καταστήµατα της Τράπεζας.
7. Τροποποίηση – Ματαίωση: Η Τράπεζα δικαιούται να διακόψει το Πρόγραµµα ή να
τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, το περιεχόµενο και τα
χαρακτηριστικά των Προνοµίων, τη ∆ιάρκεια Ισχύος κ.λπ., ελεύθερα, σύµφωνα µε την
εκάστοτε πολιτική της, όπως αυτή καθορίζεται µε βάση τις συνθήκες της αγοράς και του
ανταγωνισµού, κατόπιν ανάρτησης σχετικής ενηµέρωσης στη σχετική ενότητα της
ιστοσελίδας της www.eurobank.gr. Η Τράπεζα δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη
αναφορικά µε οποιαδήποτε τέτοια µεταβολή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι ∆ικαιούχοι και
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όσοι τυχόν έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραµµα δεν αποκτούν για τον λόγο αυτό κανένα
δικαίωµα για αποζηµίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση έναντι της Τράπεζας.
8. Ανεπιφύλακτη Αποδοχή – Λήψη Συγκατάθεσης Έτερου Γονέα: Η ένταξη στο
Πρόγραµµα συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως
παρατίθενται ανωτέρω. Οι συµµετέχοντες σε αυτό δηλώνουν ρητώς ότι α) έχουν λάβει την
προηγούµενη συγκατάθεση του έτερου γονέα για τη γνωστοποίηση του ΑΜΚΑ του
ανήλικου παιδιού τους στην Τράπεζα και β) τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα
χορηγήσουν στην Τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράµµατος και για τους σκοπούς αυτού
θα είναι απολύτως αληθείς και ακριβείς, σε αντίθετη περίπτωση [όπως και στην περίπτωση
που αυτοί δεν προσκοµίσουν ή δεν προσκοµίσουν εγκαίρως τυχόν πιστοποιητικά ή/και
υπεύθυνες δηλώσεις (ενδεικτικά αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.) προς απόδειξη των δηλώσεών τους, όποτε τυχόν αυτά
τους ζητηθούν], η Τράπεζα δικαιούται να τους απεντάξει από το Πρόγραµµα ελεύθερα και
χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση, ανακαλώντας/καταργώντας ή ανατρέποντας τυχόν ήδη
χορηγηθέντα σε αυτούς Προνόµια.
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