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Στην Eurobank πιστεύουμε πώς οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας και μας προσέχουν, αξίζουν την ιδιαίτερη 
προσοχή μας. Με αυτή τη σκέψη, διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάς1 που είστε Συνταξιούχος Απόστρατος των 
Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας, το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σύνταξης 
Αποστράτων  το οποίο σας προσφέρει πραγματικό όφελος στις καθημερινές συναλλαγές σας, δίνει αξία στα 
χρήματά σας και επιπλέον προνόμια σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

  

 
             Επιπλέον, με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σύνταξης Αποστράτων απολαμβάνετε: 

 
  Λογαριασμό Σύνταξης 

• Λογαριασμός σύνταξης με προνομιακό επιτόκιο 1,5%3 για τα πρώτα 5.000€ 
• Άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της δυνατότητας υπερανάληψης (κατόπιν 

σχετικής έγκρισης) με τα πρώτα 150€ κάθε μήνα άτοκα 
• Προθεσμιακή Κατάθεση Σύνταξης με ελάχιστο ποσό από 5.000€, σταθερή απόδοση και επιλογή 3μηνης ή 

12μηνης διάρκειας με επιτόκιο που διπλασιάζεται τον 6ο & 12ο μήνα 

• Δωρεάν αυτόματη εξόφληση λογαριασμών όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. μέσω πάγιας εντολής 
 
  Καθημερινή Διευκόλυνση 

• Όφελος 5% €πιστροφή4 από τα καθημερινά έξοδα με τη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, στα Super 
Market Σκλαβενίτης, Μασούτης & Χαλκιαδάκης 

• Χρεωστική κάρτα που συνδέεται με το λογαριασμό σύνταξης  σας για να κάνετε τις καθημερινές σας αγορές και  να χτίζεται το 
αφορολόγητό σας. Κερδίζετε & εξαργυρώνεται ευρώ €πιστροφή σε πάνω από 8.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, 
μέσω του προγράμματος €πιστροφή πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου 

• 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 

• Ειδική γραμμή εξυπηρέτησης για είσοδο στα ηλεκτρονικά κανάλια της Εurobank. 
Εξειδικευμένα στελέχη σας καθοδηγούν βήμα-βήμα για να αποκτήσετε online τους κωδικούς σας και να 
συνδεθείτε για πρώτη φορά στο e-Banking και το Eurobank Mobile App. Τηλεφωνήστε Δευτέρα έως 
Παρασκευή 09:00-17:00 στο 2109555710 

• Πρόγραμμα e-συναλλαγές με 1.5€ το μήνα για να πραγματοποιείτε δωρεάν 4 πληρωμές λογαριασμών, 4 
μεταφορές χρημάτων, 4 εισερχόμενα εμβάσματα και απεριόριστες πάγιες εντολές πληρωμής. Αρκεί να κάνετε τις 
συναλλαγές σας online, τηλεφωνικά ή σε ΑΤΜ μας. 
 

 
  Στήριξη Αναγκών 
 

• Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο κατά 3,5%, δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου 
από πιστωτικές κάρτες άλλων τραπεζών με προνομιακό επιτόκιο 6,9% μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου. 
Πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις για τις κάρτες Military Visa, Classic & 
Gold Visa & MasterCard) 

• Προσωπικό δάνειο Μισθωτών/Συνταξιούχων συνεργαζόμενων φορέων  με προνομιακό επιτόκιο 9,75%5 και 
πάνω από 50% έκπτωση στα έξοδα 

 
 
 
 

Μεταφέρετε τη σύνταξή σας έως και 31.12.20  και κερδίστε2   

                            €50 €πιστροφή. 
Δηλώστε σήμερα το ενδιαφέρον σας στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Στεγαστικά Δάνεια 

• Στεγαστικό Δάνειο για αγορά, κατασκευή και επισκευή/ανακαίνιση κατοικίας 
• Με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση για ορισμένη αρχική περίοδο ή και για όλη τη διάρκεια του 

δανείου, με ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση και χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής 
• Με κυμαινόμενο επιτόκιο και επιπλέον έκπτωση λόγω του ενεργού λογαριασμού σύνταξης 

   
  Ασφάλιση υγείας και περιουσίας 

• Πρόγραμμα υγείας «εξασφαλίζω πρόληψη» της Eurolife FFH με 49€ το χρόνο: 
o Δωρεάν απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ 
o Δωρεάν ετήσιο check-up: αιματολογικός, οφθαλμολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος 
o Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις από 10€ έως 20€ ανά επίσκεψη στις διαθέσιμες ειδικότητες 
o Δωρεάν επείγουσα υγειονομική μεταφορά εντός Ελλάδας 

 
• Πρόγραμμα ασφάλειας κατοικίας «Sweet Home Smart» της Eurolife FFH, με έκπτωση 25% στα ασφάλιστρα 

 
• Πρόγραμμα ασφάλειας προσωπικών αντικειμένων «Safe Pocket» της Eurolife FFH, για προστασία σε 

περίπτωση απώλειας ή κλοπής καρτών Eurobank και άλλων προσωπικών αντικειμένων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 

 
Η μεταφορά της σύνταξής σας ολοκληρώνεται από τα καταστήματά μας απλά, γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς    
να χρειαστεί 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. 

 
Αλλά και για τη μεταφορά μερισμάτων από Μετοχικό Ταμείo Στρατού (ΜΤΣ), Αεροπορίας (ΜΤΑ), Ναυτικού (ΜΤΝ), 
ή/& βοηθήματα από ΕΚΟΕΜΣ (Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού), ή/& από ΕΛΟΑΣ 
(Ειδικός Λογ/σμός Αλληλοβοήθειας Στρατού), τα στελέχη του καταστήματός μας μπορούν να σας ενημερώσουν και 
να σας καθοδηγήσουν. 

 
Επιπλέον λαμβάνετε δωρεάν ενημερωτικό SMS για την πρώτη πίστωση σύνταξης στην τράπεζά μας. 
 
Επισκεφθείτε σήμερα το κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί, εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για μεταφορά 
της σύνταξής σας έως και 31.12.2020 και ενημερωθείτε αναλυτικά από τα στελέχη μας. 
 
 

 
  

1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέοι συνταξιοδοτούμενοι πελάτες της Τράπεζας, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται η σύνταξή τους στη 
Eurobank. 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. Iσχύει με απαραίτητες προϋποθέσεις α)την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή στην ενέργεια από 02.09.20 έως 31.12.20 , β)το 
άνοιγμα του λογαριασμού σύνταξης ως 1ος δικαιούχος έως και 31.12.2020 καθώς και την πίστωση της σύνταξής σας στην Τράπεζά μας από 
02.09.20 έως 31.03.2021, 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 γ) να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 02.09.20 έως 
30.04.21 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. Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται με την Εισφορά του Ν.128/75, 0,6%. Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ: Έστω ότι το ποσό του δανείου είναι 5.000€, εκταμιεύτηκε 
την 01.04.2020 με αποπληρωμή σε 60 μηνιαίες δόσεις των 108,49€, με ονομαστικό επιτόκιο 9,75%, πλέον εισφοράς 0,60% (Ν.128/1975). Επιπλέον, 
παρακρατούνται έξοδα εξέτασης 90€ κατά την εκταμίευση. Το ΣΕΠΠΕ που προκύπτει είναι 11,72% και το συνολικό ποσό καταβολής ανέρχεται σε 
6.533,82€. Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ δεχόμαστε ότι το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο σε όλο το διάστημα της αποπληρωμής, ότι πληρώνετε 
τις δόσεις του δανείου σας εμπρόθεσμα και ότι το έτος υπολογίζεται με 365 ημέρες. 


