
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ιούλιος 2021 

   ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (EAAA) 
 
Στην Eurobank, διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάς που είστε Απόστρατος των Ενόπλων Δυνάμεων & των 
Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας, το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σύνταξης Αποστράτων 1 το οποίο σας 
προσφέρει πραγματικό όφελος στις καθημερινές συναλλαγές σας και επιπλέον προνόμια σε τραπεζικά προϊόντα 
και υπηρεσίες. 

Επιπλέον με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σύνταξης Αποστράτων απολαμβάνετε ενδεικτικά: 
 
• Λογαριασμό σύνταξης με προνομιακό επιτόκιο 1,5%3 για τα πρώτα 5.000€ 

 

• Προθεσμιακή Κατάθεση Σύνταξης με ελάχιστο ποσό από 5.000€, 3μηνης ή 12μηνης διάρκειας  
 

• Όφελος 4% €πιστροφή4 από τα καθημερινά έξοδα με τη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ και στα Super 
Market Σκλαβενίτης, Μασούτης & Χαλκιαδάκης 

 
• Χρεωστική κάρτα που συνδέεται με το λογαριασμό σύνταξης  σας για να κάνετε τις καθημερινές σας αγορές.  

 
• Ενημέρωση για τη σύνταξή σας και για τα τραπεζικά σας προϊόντα, συναλλαγές και πληρωμές 24 ώρες το 

24ωρο με τις υπηρεσίες e-Βanking, Eurobank Mobile App και EuroPhone Banking 
 

• Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή, & μειωμένο επιτόκιο κατά 3,5% (από το αντίστοιχο ονομαστικό) 
   

• Πρόγραμμα υγείας «εξασφαλίζω πρόληψη» της ασφαλιστικής εταιρίας Eurolife FFH5 ΑΕΑΖ με 49€ το 
χρόνo όπου παρέχει δωρεάν ετήσιο check-up για αιματολογικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό έλεγχο 

 
• Απλή, γρήγορη και ασφαλής μεταφορά της σύνταξής σας (κυρίας & επικουρικής)  από τα 

καταστήματά μας  χωρίς  να επισκεφθείτε το Ταμείο σας. Τα απαραίτητα στοιχεία που 
χρειάζεται να γνωρίζετε είναι το ΑΜΚΑ & τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ (Α.Μ ΔΙΑΣ), ή να 
προσκομίσετε πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης. Επιπλέον λαμβάνετε δωρεάν 
ενημερωτικό SMS για την πρώτη πίστωση σύνταξης στην τράπεζά μας. 

 
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για μεταφορά σύνταξης έως 31.08.2021 κλείνοντας ραντεβού στο     
κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί και ενημερωθείτε αναλυτικά.  Ραντεβού στο κατάστημα 

 
 
 
1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι νέοι συνταξιοδοτούμενοι πελάτες της Τράπεζας, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται η σύνταξή τους στη Eurobank.Ως νέος 

συνταξιοδοτούμενος ορίζεται ο πελάτης που θα δεχθεί πίστωση σύνταξης στην Τράπεζα και δεν έχει δεχθεί πίστωση σύνταξης για  τουλάχιστον 12 μήνες. Υφιστάμενοι 
συνταξιοδοτούμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τα προνόμια και τις παροχές για νέες αιτήσεις προϊόντων. Σε περίπτωση διακοπής πίστωσης της σύνταξης η τιμολόγηση θα 
προσαρμοστεί στο εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας. Οι όροι της Προσφοράς, όπου & με όποια μορφή (επιτόκια, εκπτώσεις, προμήθειες, χρεώσεις κλπ μεγέθη) αυτοί 
αναφέρονται ισχύουν κατά τη σύνταξη της Προσφοράς και υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ή και κατάργηση, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας, 
όπως αυτή καθορίζεται με βάση τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού. Οι ειδικές τιμολογήσεις για Υπερανάληψη, Πιστωτική Κάρτα, Προσωπικό Δάνειο, Ανοιχτή 
Γραμμή, Στεγαστικό Δάνειο & Sweet Home Smart, ισχύουν για νέες αιτήσεις προϊόντων.  

2. Ισχύει με απαραίτητες προϋποθέσεις: a) την εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για συμμετοχή στην ενέργεια από 01.04.21 έως 31.08.21, b) το άνοιγμα του λογαριασμού σύνταξης 
ως 1ος δικαιούχος έως και 31.08.21 καθώς και την πίστωση της σύνταξής σας στην Τράπεζά μας από 01.04.21 έως 30.11.21, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί 
προηγούμενη πίστωση σύνταξης στην Τράπεζα τους τελευταίους 12 μήνες, γ) την κατοχή ενεργής κάρτας που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή δ) να μην υπάρχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές από 01.04.21 έως 31.12.21. 
 Η επιβράβευση αφορά στην απόδοση 50€ €πιστροφή για την μεταφορά της σύνταξης σας, τα οποία θα αποδοθούν τον επόμενο μήνα μετά τη πρώτη πίστωση της σύνταξής 
σας. Τα ευρώ €πιστροφή θα είναι διαθέσιμα στη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα και μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω του προγράμματος €πιστροφή σε οποιαδήποτε από 
τις 8.500 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

3. Το επιτόκιο είναι κλιμακωτό. Σ.Ε.Π.Α.: 1,2804%. Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.) υπολογίσθηκε με την παραδοχή ότι, για ένα (1) έτος, το ποσό κατάθεσης και το 
επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι εξαμήνου. Σαν αποτέλεσμα, η Σ.Ε.Π.Α. προκύπτει μετά τη φορολόγηση των τόκων με συντελεστή 15% και τον 
6μηνιαίο ανατοκισμό.  

4. Το μέγιστο όριο εξαργύρωσης ευρώ €πιστροφή ανέρχεται σε 1.000€ ανά πελάτη ετησίως. H προσφορά στους εμπόρους ΕΚΟ δεν ισχύει για συναλλαγές αγοράς πετρελαίου 
θέρμανσης ή συναλλαγές αξίας άνω των 300€ ανά συναλλαγή.  

5. Αφορά Ασφαλιστικά προγράμματα της Eurolife FFH ΑΕΓΑ και τις Eurolife FFH ΑΕΑΖ που διανέμονται από την Eurobank ως Ασφαλιστικός Πράκτορας 

         Μεταφέρετε τη σύνταξή σας και κερδίστε2  €50 €πιστροφή. 

                 Δηλώστε το ενδιαφέρον σας έως 31.08.21 στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί. 

https://www.eurobank.gr/el/retail/proionta-upiresies/proionta/logariasmoi-prothesmiakes/prothesmiakes-katatheseis/prothesmiaki-suntaksis
https://www.eurobank.gr/el/retail/proionta-upiresies/proionta/kartes/xreostikes-kartes/debit-mastercard
https://www.eurobank.gr/el/retail/proionta-upiresies/proionta/kartes/pistotikes-kartes/mastercard-classic-kai-visa-classic
https://www.eurobank.gr/el/retail/proionta-upiresies/proionta/asfaleia/ugeia/programma-ygeias-eksasfalizo-prolipsi
https://www.eurobank.gr/el/retail/rantevou-se-katastima#?tab=branch

