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Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας δίνουν τη δυνατότητα να 

έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, να ενημερώνεστε, και να 

πραγματοποιείτε συναλλαγές 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, 

έχοντας έτσι τον απόλυτο έλεγχο των κινήσεων του λογαριασμού σας μέσα 

στο ασφαλές περιβάλλον που σας προσφέρουμε: 

e-banking, mobile banking, phone banking 
 

χρεωστική κάρτα Eurobank Business Debit MasterCard για απευθείας 

πρόσβαση στον επαγγελματικό σας λογαριασμό, και καθημερινό 

όφελος σε ευρώ Επιστροφή από τη χρήση της σε περισσότερες από 

7.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Προγράμματος.   

Τα ευρώ που συγκεντρώνετε μπορείτε να τα εξαργυρώσετε σε επόμενες 

αγορές σας πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου! Ενημερωθείτε 

αναλυτικά στο www.epistrofi-eurobank.gr ή στην εφαρμογή Επιστροφή 

app.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με την βραβευμένη εφαρμογή Επιστροφή APP  θα έχετε την Επιστροφή και 

στο κινητό σας, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις, όπου και αν βρίσκεστε και έχοντας ανά πάσα στιγμή εικόνα των 

διαθέσιμων ευρώ Επιστροφή, που μπορείτε να αξιοποιήσετε άμεσα στις 

αγορές σας με την χρεωστική σας κάρτα Eurobank Business Debit 

MasterCard.  

 

http://www.epistrofi-eurobank.gr/
http://www.epistrofi-eurobank.gr/
http://www.epistrofi-eurobank.gr/
http://www.epistrofi-eurobank.gr/
http://www.epistrofi-eurobank.gr/
http://www.epistrofi-eurobank.gr/
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Καθημερινές Συναλλαγές 

Αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ το παρακάτω πακέτο βασικών καθημερινών συναλλαγών με την 

προϋπόθεση ύπαρξης μέσου μηνιαίου υπολοίπου καταθέσεων > € 10.000.  

Εναλλακτικά η μηνιαία χρέωση για την απόκτηση του πακέτου βασικών καθημερινών 

συναλλαγών είναι € 5. 

Συναλλαγές Κατάστημα e-banking 
mobile 

Banking 

Phone 

Banking 

ATM 

APS 

Έκδοση Μπλοκ Επιταγών 

(απεριόριστος αριθμός φύλλων) 

Με 

χρέωση 
Δωρεάν   Δωρεάν   

Μεταφορές σε λογαριασμούς 

τρίτων στην Eurobank  
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν   

Μεταφορές σε λογαριασμούς 

τρίτων σε άλλες τράπεζες 

εσωτερικού 

Με 

χρέωση 
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν   

Εξερχόμενα Εμβάσματα σε ευρώ 

εντός Ελλάδας, με χρήση ΙΒΑΝ 

(απεριόριστα) 

Με 

χρέωση 
Δωρεάν   Δωρεάν   

Πληρωμές Λογαριασμών 

(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, φΠΑ κτλ) 

Με 

χρέωση 
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 

Χορηγήσεις από πιστωτικά όρια Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 

Εκτέλεση Μισθοδοσίας Δωρεάν Δωρεάν       
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Τερματικά Αποδοχής Καρτών (POS) 

Εγκατάσταση Τερματικών POS 
 

Δωρεάν Εγκατάσταση  Τερματικών  POS Ethernet  για τον 1ο χρόνο για αιτήματα που 

θα υποβληθούν μέχρι 31.08.2017. 

 

Δυνατότητα επέκτασης της δωρεάν παροχής τερματικού μετά τον 1ο χρόνο 

συνεργασίας αν ο τζίρος υπερβαίνει τις 15.000€. 

 

 

 

Προνομιακή προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις το μηνιαίο κόστος 

μίσθωσης του τερματικού κατά το 2ο έτος θα ανέρχεται ανά κατηγορία σε: 

Προμήθεια VISA 
Προμήθεια  

MASTERCARD 

Εταιρικές & 

Διεθνείς Κάρτες 

εκτός ΕΕ 

Προμήθεια 

εκκαθάρισης 

συναλλαγών 

0,75% 0,75% 1,50% 

Μίσθωση 
 (ανά μήνα) 

Ethernet* 9,25€ 

GPRS Contactless** 16€ 

*σταθερό ενσύρματο τερματικό (σύνδεση μέσω τηλεφωνικής ή Ethernet γραμμής) 

**ασύρματο τερματικό ( GPRS σύνδεση μέσω ενσωματωμένης κάρτας SIM)  

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ  

Προμήθεια 

Dynamic 

Currency 

Conversion 

(DCC) 

Για συναλλαγές με κάρτες εκτός ευρώ, οι οποίες 

πραγματοποιούνται στο νόμισμα της κάρτας, 

επιστρέφεται στον έμπορο 0,85 % ανά συναλλαγή  

Σχετικός πίνακας υποστηριζόμενων νομισμάτων στην 

τελευταία σελίδα 
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Πλεονεκτήματα 

Εύκολη διαδικασία αίτησης για χορήγηση POS και παράδοση εντός 5 

ημερών*   

Αποδοχή όλων των καρτών Visa, MasterCard, Maestro, China Union Pay  

μέσω Τερματικού (POS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίστωση των χρημάτων στον επαγγελματικό σας λογαριασμό 

Eurobank,που συνδέεται με το τερματικό POS, την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα για Visa, MasterCard, Μaestro και China Union Pay 

Ανταγωνιστική τιμολόγηση επί των συναλλαγών σας Visa, 

MasterCard & Maestro  

Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις προμήθειας ανά συναλλαγή 

Δυνατότητα για άτοκες δόσεις στις περισσότερες κάρτες όλων των 

τραπεζών  

24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση & τεχνική υποστήριξη εμπόρου  

Έλεγχος όλων των κινήσεων του λογαριασμού που συνδέεται με το POS 

μέσω του    e-Banking 

Δυνατότητα συμμετοχής στο μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης 

καρτών Eπιστροφή, αποκτώντας πρόσβαση σε πάνω από 2 εκ. κατόχους 

καρτών Eurobank 

*Αναλυτικοί Όροι στο 
www.eurobank.gr/mathepos 

http://www.eurobank.gr/mathepos
http://www.eurobank.gr/mathepos
http://www.eurobank.gr/mathepos
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Χρηματοδοτήσεις 

Επενδύουμε σε μία νέα αντίληψη στο χώρο των Επιχειρήσεων προκειμένου να  

εξυπηρετήσουμε  με συστηματικό και υπεύθυνο τρόπο τις ξεχωριστές ανάγκες της  κάθε 

επιχείρησης μέλους σας. 

 

Προσφέρουμε την ολοκληρωμένη υπηρεσία μας Business Check up, όπου σε  συνεργασία 

με τον εξειδικευμένο Επαγγελματικό Σύμβουλο  εξετάζουμε και προτείνουμε  το 

καταλληλότερο πρόγραμμα χρηματοδότησης που καλύπτει πλήρως: 

 

• Τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, για ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης, όπως 

αυτές προκύπτουν από την ενδελεχή μελέτη του συναλλακτικού της κυκλώματος, καθώς 

και 

 

• Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για υποστήριξη του Πλάνου Ανάπτυξης της επιχείρησης, 

όπως είναι η  Αγορά & Ανακαίνιση Επαγγελματικής Στέγης, η Αγορά Επαγγελματικού 

Εξοπλισμού  

 

Επιπλέον των βασικών προγραμμάτων χρηματοδότησης, σημαντικό ενδιαφέρον για τα 

μέλη του συλλόγου σας έχουν τα παρακάτω εξειδικευμένα προγράμματα: 

 
1. Ανοικτό Pos,  

 
2. Προεξόφληση ατόκων δόσεων από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών,  

 
3. Προεξόφληση Επιταγών πελατείας,  

 
4. Πρόγραμμα  «COSME». 

 
 

Σημείωση: Οι χρηματοδοτικές προτάσεις δεν δεσμεύουν την Τράπεζα και δεν αποτελούν 
προέγκριση. Η έγκριση τους υπόκειται  στην πιστωτική πολιτική της Τράπεζας 

Ενημέρωση για προγράμματα ΕΣΠΑ 

Η Τράπεζα παρέχει ενημέρωση και εξειδικευμένες λύσεις για τα εκάστοτε διαθέσιμα 

προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

 

Ειδικά για τα μέλη σας δίνεται η ευκαιρία να ενημερωθούν έγκαιρα και να ενταχθούν στις 

δράσεις, που θα τους επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις και 

να έχουν μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής: 210-

9555022 
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Λύσεις Μισθοδοσίας 

Μέσω του προγράμματος «Μισθοδοσία Προνόμιο» (Eurobank) & Μισθοδοσία Plus (Νέο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), παρέχουμε ένα πλήθος ολοκληρωμένων λύσεων για την 

διαχείριση της μισθοδοσίας των μελών του συλλόγου σας, προσφέροντας παράλληλα 

μία σειρά από πρόσθετα προνόμια και οφέλη για τους υπαλλήλους τους, σε πλήθος 

τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, χωρίς επιπλέον κόστος. 

 
• Μισθοδοσία μέσω e-Banking 

 

Μέσω της, υπηρεσίας, e-banking της Τράπεζας, τα μέλη σας μπορούν να εκτελούν 

εντελώς δωρεάν, τη Μισθοδοσία της επιχείρησης τους (σε λογαριασμούς  Eurobank) 

ηλεκτρονικά, με τρόπο εύκολο, αυτοματοποιημένο και ασφαλή, 24 ώρες το 24ωρο.  

 

Επιπλέον μεγαλύτερη έκπτωση στη προμήθεια POS σε όσους έχουν την μισθοδοσία σε 

εμάς 

 

 

 

 

 

 

 

Η προσφορά θα είναι σε ισχύ για 1 μήνα και εφόσον γίνει αποδεκτή από εσάς, παρακαλούμε 

όπως μας ενημερώσετε για την αποδοχή της ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. 

 

Με εκτίμηση,  

Ενημέρωση για προγράμματα ΕΣΠΑ 

Η προσφορά ισχύει για τα ενεργά μέλη της ΣΕΤΚΕ, που θα επιδείξουν τη σχετική κάρτα μέλους. 
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Παράρτημα 

Ενημέρωση για προγράμματα ΕΣΠΑ 

Πίνακας Αποδεκτών Νομισμάτων DCC 
 

Με την Υπηρεσία DCC μπορούν σήμερα να γίνουν μετατροπές συναλλαγών από Ευρώ στα 
παρακάτω 21 νομίσματα των πελατών σας. 

  Νομίσματα DCC Alphabetic Code 

1 US Dollar USD 

2 Pound Sterling GBP 

3 Australian Dollar AUD 

4 Swiss Franc CHF 

5 Canadian Dollar CAD 

6 Norwegian Krone NOK 

7 Swedish Krona SEK 

8 Danish Krone DKK 

9 New Romanian Leu RON 

10 Polish Zloty PLN 

11 Czech Koruna CZK 

12 Japanese Yen JPY 

13 Bulgarian Lev BGN 

14 Russian Ruble RUB 

15 Hungarian Forint HUF 

16 Serbian Dinar RSD 

17 Turkish Lira TRY 

18 Ukrainian Hryvnia UAH 

19 New Israeli Sheqel ILS 

20 Hong Kong Dollar HKD 

21 Yuan Renminbi CNY 

 


