� EUROBANK

TPAnEZA EUROBANK A.E.
'08wvoc; 8, 105 57 A8nva

Ap.f.E.MH.

eurobank,gr

154558160000

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΪΟΝ: e-ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

A. Χαρακτηριστικά του προϊόντος
 Συνδρομητικό Πρόγραμμα που συνδέεται με λογαριασμό και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένου
αριθμού υπηρεσιών και συναλλαγών κάθε μήνα, ανέξοδα ή με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, έναντι μηνιαίας
συνδρομής.
 Δικαιούχοι: Φυσικά Πρόσωπα
 Είδος λογαριασμού σύνδεσης με το Πρόγραμμα: Ταμιευτήριο/Τρεχούμενος
 Νόμισμα τήρησης λογαριασμού που συνδέεται με το Πρόγραμμα: Ευρώ
 Ποσό συνδρομής: 1,5 Ευρώ / μήνα
 Καταβολή συνδρομής: 1η εργάσιμη ημερά του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Η συνδρομή οφείλεται
ανεξάρτητα από τη χρήση του Προγράμματος το συγκεκριμένο μήνα.
 Συναλλαγές που υπερβαίνουν τον αριθμό συναλλαγών συγκεκριμένης κατηγορίας που καλύπτονται από το
Πρόγραμμα, τιμολογούνται εκτός Προγράμματος με βάση το ισχύον κατά το χρόνο εκτέλεσής τους Τιμολόγιο
της Τράπεζας.
 Το Πρόγραμμα συνδέεται με έναν μόνο λογαριασμό. Εάν ο λογαριασμός είναι κοινός, το Πρόγραμμα ισχύει
για τις συναλλαγές που γίνονται από ή προς τον καθέναν από τους δικαιούχους του λογαριασμού.
 Ο πελάτης δικαιούται να διακόψει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε με την αποσύνδεση του λογαριασμού του από
αυτό.
 Το Πρόγραμμα διέπεται από τους όρους του Προγράμματος (www.eurobank.gr/el/retail/ilektroniki-trapeziki),
τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας. Όλοι οι
ανωτέρω όροι είναι διαρκώς διαθέσιμοι στο Διαδικτυακό Τόπο της Τράπεζας
(https://www.eurobank.gr/el/oroi-sunallagon) και διατίθενται και από τα καταστήματά της.

B. Παροχές Προγράμματος
 Ανέξοδα μέχρι τέσσερεις (4) εντολές πληρωμής Οργανισμών/Φορέων (π.χ. εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης,
τηλεφωνίας) ανά μήνα μέσω εναλλακτικών δικτύων (e-Banking, Eurobank Mobile App, Europhone Banking,
ΑΤΜ και IRIS e-Commerce). Οι παραπάνω δωρεάν πληρωμές παρέχονται επιπλέον εκείνων που
διενεργούνται ανέξοδα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας.
 Ανέξοδα μέχρι τέσσερεις (4) εισερχόμενες μεταφορές πίστωσης (= μεταφορά κεφαλαίων) ανά μήνα από
λογαριασμό άλλης τράπεζας εντός Ελλάδος, σε νόμισμα €, με χρήση IBAN και με ένδειξη SHA.
 Ανέξοδα μέχρι τέσσερεις (4) εξερχόμενες μεταφορές πίστωσης ανά μήνα σε λογαριασμό άλλης τράπεζας
εντός Ελλάδος, σε νόμισμα €, με χρήση IBAN και με ένδειξη SHA μέσω (συμπεριλαμβάνοντας και της
πληρωμής πιστωτικής κάρτας άλλης Τράπεζας)
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 Ανέξοδα χορήγηση ενός (1) μπλοκ επιταγών ανά μήνα μετά από αίτηση που υποβλήθηκε μέσω e-Banking &
Europhone Banking. Ισχύει μόνο για τους Τρεχούμενους λογαριασμούς και η χορήγηση υπόκειται σε έλεγχο
φερεγγυότητας σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας.
 Ανέξοδα απεριόριστες αυτόματες πληρωμές Οργανισμών και Φορέων ( π.χ. εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης και
τηλεφωνίας) μέσω πάγιας εντολής.
Οι υπηρεσίες και συναλλαγές του Προγράμματος, η δωρεάν ή ειδική τιμολόγησή τους καθώς και το ύψος της
μηνιαίας συνδρομής αναφέρονται και στο Τιμολόγιο της Τράπεζας, διαθέσιμο διαρκώς στο Διαδικτυακό της
Τόπο (www.eurobank.gr/el/timologia) και στα Καταστήματά της.

