ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΪΟΝ: MY PLATINUM ADVANTAGE
A. Χαρακτηριστικά του προϊόντος
 Συνδρομητικό Πρόγραμμα που συνδέεται με λογαριασμό και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένου
αριθμού υπηρεσιών και συναλλαγών κάθε μήνα έναντι μηνιαίας συνδρομής.
 Δικαιούχοι: Φυσικά Πρόσωπα
 Κανάλια Διάθεσης Προϊόντος : Κατάστημα/ e/m-banking/ Europhone Banking/ v-banking/ Telemarketing
 Είδος λογαριασμού σύνδεσης με το Πρόγραμμα: Πληρωμών (Ταμιευτήρια/ Τρεχούμενοι)
 Νόμισμα τήρησης λογαριασμού που συνδέεται με το Πρόγραμμα: Ευρώ
 Ποσό συνδρομής: 10 Ευρώ / μήνα
 Είσπραξη συνδρομής: Η συνδρομή οφείλεται ανεξάρτητα από τη χρήση του Προγράμματος το συγκεκριμένο
μήνα. Εισπράττεται μέσω του Λογαριασμού με αυτόματη χρέωση που γίνεται την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε
ημερολογιακού μήνα και αφορά στην παροχή του Προγράμματος κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο κατά την ημερομηνία
αυτή στο Λογαριασμό τα προνόμια του εκάστοτε Προγράμματος θα απενεργοποιούνται αυτόματα χωρίς
ειδοποίηση του Πελάτη. Στη συνέχεια, θα επιχειρείται η είσπραξή της οφειλόμενης συνδρομής σε ημερήσια
βάση. Κατά τη διάρκεια απενεργοποίησης των προνομίων του Προγράμματος, οι συναλλαγές και οι υπηρεσίες
του Λογαριασμού τιμολογούνται σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας. Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιείται
αυτόματα εκ νέου μόλις εισπραχθεί το ποσό των οφειλόμενων συνδρομών. Για την είσπραξη της συνδρομής
του Προγράμματος, ο Πελάτης παρέχει στην Τράπεζα την πάγια εντολή και εξουσιοδότηση να χρεώνει το
Λογαριασμό με το ισχύον κατά το χρόνο της χρέωσης ύψος της μηνιαίας συνδρομής. Η εντολή αυτή ισχύει και
για την περίπτωση που το Πρόγραμμα έχει απενεργοποιηθεί λόγω μη καταβολής της οφειλόμενης συνδρομής
ή ο Πελάτης έχει εξέλθει του Προγράμματος για την οφειλόμενη συνδρομή της προηγούμενης περιόδου.
Αναφορικά με την δωρεάν συνδρομή της πιστωτικής κάρτας, σε περίπτωση που ο πελάτης διατηρήσει το
πρόγραμμα λιγότερους από 12 μήνες, η συνδρομή της πιστωτικής κάρτας που έχει αντιλογιστεί, θα
επαναχρεωθεί.
 Συναλλαγές που δεν θα αναλωθούν εντός του μήνα, δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.
 Συναλλαγές που υπερβαίνουν τον αριθμό που καλύπτεται από το Πρόγραμμα μηνιαίως, τιμολογούνται με
βάση το ισχύον κατά το χρόνο εκτέλεσής τους Τιμολόγιο της Τράπεζας.
 Εάν ο λογαριασμός είναι κοινός, το Πρόγραμμα αφορά στις συναλλαγές που γίνονται από ή προς
οποιονδήποτε από τους δικαιούχους του λογαριασμού.
 Ο πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε να διακόψει το παρόν Πρόγραμμα ή να επιλέξει τη μετάβαση σε ένα από
τα λοιπά Προγράμματα της Τράπεζας.
 Το Πρόγραμμα διέπεται από τους Όρους του Προγράμματος, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών
και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας. Όλοι οι ανωτέρω όροι είναι διαρκώς διαθέσιμοι στο
Διαδικτυακό Τόπο της Τράπεζας (www.eurobank.gr/el/oroi-sunallagon) και διατίθενται και από τα
καταστήματά της.

B. Παροχές Προγράμματος: Οι συναλλαγές που εκτελούνται ανέξοδα στο πλαίσιο του προγράμματος
παρέχονται επιπλέον εκείνων που διενεργούνται ανέξοδα σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας.
 Πληρωμές λογαριασμών:
1. ONLINE, σε ΚΑΣ ή σε ATM: 5 συναλλαγές/ μήνα
2. σε Κατάστημα ή στο Europhone Banking: 3 συναλλαγές/ μήνα
 Εισερχόμενα εμβάσματα σε νόμισμα ευρώ από τράπεζα εντός Ελλάδας με ένδειξη εξόδων SHA : 1 συναλλαγή/
μήνα
 Πάγιες εντολές για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών : Απεριόριστες
 Μεταφορές χρημάτων σε νόμισμα ευρώ σε τράπεζα εντός Ελλάδας με κανονική προτεραιότητα και ένδειξη
εξόδων SHA:
1.

Online: 5 συναλλαγές/ μήνα
(συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης Τράπεζας και η Υπηρεσία Pay a Friend/

IRIS Online Payments Individual)
2. σε Κατάστημα ή στο Europhone Banking: 1 συναλλαγή/ μήνα
 Ειδοποιήσεις με SMS για κινήσεις προϊόντων : Απεριόριστα
 Πιστωτική κάρτα χωρίς συνδρομή
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.

