
 

  

Προσφορά  

Για τα μέλη του 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ  

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
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 1. ΓΙΑ THN ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

1.1. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (POS) 
 

∆ωρεάν Εγκατάσταση Τερµατικών POS για τον 1ο χρόνο. 

∆υνατότητα επέκτασης της δωρεάν παροχής πλέον του έτους, εφόσον ο ελάχιστος 

ετήσιος όγκος εκκαθάρισης συναλλαγών είναι €9.000.  

 

Προνοµιακή προµήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών:  
 
 

 
 

 

Μετά τον πρώτο χρόνο, προσφέρουµε την ειδική τιµολόγηση για την αγορά ή την 

µίσθωση των τερµατικών αποδοχής: 

 

 Μίσθωση 

τερµατικού 

(ανά µήνα) 

Αγορά τερµατικού 

 
Εφάπαξ χρέωση 

Μηνιαία έξοδα 

συντήρησης 

Ethernet* 8,32€ 141€ 4€ 

GPRS Contactless** 14,4€ 237€ 6€ 

 

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

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

Οι ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ 

 

Mobile POS (mPOS): 

Παράλληλα, προσφέρεται λύση Mobile POS (σε κινητό τηλέφωνο). 

Χαρακτηριστικά του Mobile POS: 

� Φορητό  τερµατικό  

 
Προµήθεια VISA & MASTERCARD 

Προµήθεια εκκαθάρισης 
συναλλαγών 

0,80% 
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� Συνδέεται µέσω Bluetooth µε το smartphone, ή το tablet του µέλους του ΙΣΑ και 

µέσω εφαρµογής της Cardlink ολοκληρώνει την συναλλαγή 

� Αποδοχή όλων των πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωµένων καρτών και των 

CUP, Diners & ΑΜΕΧ 

� Πληρωµή µέσω EMV chip & pin, MagStripe και Contactless 

� Ασφάλεια συναλλαγών µέσω κάλυψης σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφαλείας 

� Σύγχρονη τεχνολογία 

 

Το νέο τερµατικό mPOS διατίθεται µόνο για αγορά, µε κόστος €129 πλέον ΦΠΑ.  

Tο κόστος χρήσης και τεχνικής υποστήριξης είναι €5 πλέον ΦΠΑ µηνιαίως, για κάθε 

ενεργό µήνα. Ενεργός θεωρείται ο µήνας που έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον µία 

συναλλαγή. Το µέλος του ΙΣΑ θα προαγοράζει υποχρεωτικά τους πρώτους 6 µήνες 

χρήσης, οι οποίοι αναλώνονται κάθε µήνα, εφόσον γίνεται χρήση του τερµατικού. 

Πλεονεκτήµατα:  

� Εύκολη διαδικασία αίτησης για χορήγηση POS και παράδοση άµεσα* 

� Αποδοχή όλων των καρτών Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club, American 

Express, 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 

� ∆υνατότητα για άτοκες δόσεις στις περισσότερες κάρτες όλων των τραπεζών 

χωρίς επιπλέον χρεώσεις 

� ∆υνατότητα Προεξόφλησης Ατόκων ∆όσεων 

� Τηλεφωνική εξυπηρέτηση & τεχνική υποστήριξη του πελάτη 

� Έλεγχος όλων των κινήσεων του λογαριασµού που συνδέεται µε το POS 

µέσω του e-Banking 

� ∆υνατότητα συµµετοχής στο µεγαλύτερο πρόγραµµα επιβράβευσης καρτών 

Eπιστροφή, αποκτώντας πρόσβαση σε πάνω από 2 εκ. 

κατόχους καρτών Eurobank 

*Αναλυτικοί Όροι στο www.eurobank.gr/mathepos  
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (POS)  

Υποβολή αίτησης µέσω του δικτύου καταστηµάτων 

Κάθε µέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το οποίο διαθέτει ενεργό λογαριασµό στην 

Τράπεζά µας µπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε κατάστηµα Eurobank ή Νέο 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο για την υποβολή αίτησης απόκτησης του τερµατικού αποδοχής 

καρτών POS 

Απαιτείται η προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

� Φωτοτυπία έναρξης επιτηδεύµατος 

� Φωτοτυπία ταυτότητας φορέα/ων 

 

1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ EUROBANK 

Για τα µέλη που διαθέτουν επαγγελµατικό λογαριασµό Eurobank προσφέρουµε 

διευρυµένες δυνατότητες και υπηρεσίες, που διευκολύνουν τις καθηµερινές σας 

συναλλαγές και καλύπτουν τις βασικές επαγγελµατικές υποχρεώσεις σας. 

I. Βασική τιµολόγηση λογαριασµού:  €10.001 - άνω : 0,05% 

Ειδική προσφορά: Για ποσά άνω των €10.000  απόδοση 0,75% για 6 

µήνες 
 

II. ∆ωρεάν Ηλεκτρονικό Πακέτο 

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 λογαριασµού, και 

κέρδος σε ευρώ €πιστροφής από τη χρήση σε 7.000 

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις.  

 

 

III. Πακέτο «∆ωρεάν Καθηµερινές Συναλλαγές» 

Αποκτήστε δωρεάν το παρακάτω πακέτο βασικών καθηµερινών συναλλαγών µε την 

προϋπόθεση ύπαρξης µέσου µηνιαίου υπολοίπου καταθέσεων > €3.000. Εναλλακτικά η 

µηνιαία χρέωση για την απόκτηση του πακέτου βασικών καθηµερινών συναλλαγών είναι 

€5. 
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Συναλλαγές Κατάστηµα e-banking 
mobile 

Banking 

Phone 

Banking 

ATM 

APS 

Έκδοση Μπλοκ Επιταγών 
(απεριόριστος αριθµός φύλλων) 

∆ωρεάν ∆ωρεάν   ∆ωρεάν   

Μεταφορές σε λογαριασµούς τρίτων στην 
Eurobank 

∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν  

Μεταφορές σε λογαριασµούς τρίτων σε 
άλλες τράπεζες εσωτερικού 

Με χρέωση ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν   

Εξερχόµενα Εµβάσµατα ευρώ εντός 
Ελλάδας, µε χρήση ΙΒΑΝ (απεριόριστα) 

Με χρέωση ∆ωρεάν   ∆ωρεάν   

Πληρωµές Λογαριασµών 
(∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ κλπ) 

Με χρέωση ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

Χορηγήσεις από πιστωτικά όρια ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

Εκτέλεση Μισθοδοσίας ∆ωρεάν ∆ωρεάν      

1.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ €ΠΙΣΤΡΟΦΗ 

Οι κάρτες Eurobank συµµετέχουν στο πρόγραµµα επιβράβευσης €πιστροφή, το 

µεγαλύτερο πρόγραµµα επιβράβευσης της Ελληνικής αγοράς µε συµµετοχή πάνω 

από 7.000 επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους. Οι πελάτες ανταµείβονται για τις 

καθηµερινές αγορές που πραγµατοποιούν σε οποιαδήποτε από τις 7.000 επιχειρήσεις του 

προγράµµατος €πιστροφή από όλους τους κλάδους, συγκεντρώνοντας πραγµατικά ευρώ 

τα οποία µπορούν να εξαργυρώσουν σε επόµενες αγορές τους πληρώνοντας λιγότερο ή 

και καθόλου! 

 

Ακολουθεί  ενδεικτικό παράδειγµα υπολογισµού ευρώ €πιστροφής: 

 

Αναλυτική ενηµέρωση για το πρόγραµµα €πιστροφή στο www.epistrofi-

eurobank.gr ή µέσω της εφαρµογής €πιστροφή Αpp για smartphones. 
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1.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών των µελών του Συλλόγου που αφορούν 

στην ανακαίνιση του επαγγελµατικού τους χώρου ή ανανέωση του 

επαγγελµατικού τους εξοπλισµού 

� η Τράπεζα εξασφαλίζει σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΙF) το 

πρόγραµµα Jeremie  µε τελικό επιτόκιο από 2,3% για ποσά µεγαλύτερα από 

€20.000  σύµφωνα µε τις προσφερόµενες εξασφαλίσεις 

 

� ειδικό πρόγραµµα εξοπλισµού, τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης, για ποσά από 

€5.000 έως €20.000, διάρκειας έως 10 έτη, µε επιτόκιο το εκάστοτε Βασικό 

Επιτόκιο Επαγγελµατικού Εξοπλισµού (σήµερα 8,50%). 

Σε περίπτωση πρόσθετων εξασφαλίσεων ακόµα και για µεγαλύτερα ποσά η τιµολόγηση 

δύναται να βελτιωθεί σηµαντικά.  

Σηµείωση: 

H χορήγηση του προγράµµατος Jeremie έγκειται στην διαθεσιµότητα χρηµατοδοτικών 

πόρων στην Περιφέρεια ενδιαφέροντος.  

Οι χρηµατοδοτικές προτάσεις δεν δεσµεύουν την Τράπεζα και δεν αποτελούν προέγκριση. 

Η έγκριση τους υπόκειται υπόκεινται στην πιστωτική πολιτική της Τράπεζας  

ΕΣΠΑ 

Η Τράπεζα µέσω των επαγγελµατικών συµβούλων του δικτύου των καταστηµάτων, θα 

παρέχει ενηµέρωση για τα εκάστοτε διαθέσιµα προγράµµατα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ 

2014 – 2020.  

Έτσι δίνεται η ευκαιρία στα µέλη σας, να ενηµερωθούν έγκαιρα και έγκυρα να ενταχθούν 

στις δράσεις εκείνες, που θα τους επιτρέψουν να πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες 

επενδύσεις και να έχουν µια ανταγωνιστική θέση στην αγορά 
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 2. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ  

2.1. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

∆ωρεάν Τραπεζικές Συναλλαγές   

Με το πρόγραµµα «∆ωρεάν Τραπεζικές Συναλλαγές» για φυσικά πρόσωπα µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν όλες οι καθηµερινές τραπεζικές συναλλαγές των µελών του Συλλόγου 

ενώ ταυτόχρονα εξοικονοµούνται κόστος και χρόνος.  

Οι ∆ωρεάν Συναλλαγές αφορούν: 

� Έκδοση καρνέ επιταγών 10 ή 25 φύλλων  

� Έκδοση τραπεζικών επιταγών σε ευρώ, µε χρέωση λογαριασµού 

� Πληρωµές/µεταφορές χρηµάτων σε ευρώ από/σε τράπεζες εντός Ελλάδας:  

o Απεριόριστα εξερχόµενα εµβάσµατα (µε χρήση IBAN) από το Europhone Banking ή 

το e-Βanking µε ένδειξη SHA  

o Απεριόριστα εισερχόµενα εµβάσµατα (µε χρήση ΙΒΑΝ) 

� Πληρωµές πιστωτικών καρτών άλλων Τραπεζών, από το Europhone Banking ή το 

e-Banking  

� Πληρωµές όλων των λογαριασµών (∆ΕΚΟ, Ασφαλιστικών Ταµείων, Ασφαλειών 

κ.α.) από το EuroPhone Banking ή το e Banking  

� Πάγια εντολή αποστολής εµβάσµατος σε ευρώ, εντός Ελλάδας (µε χρήση IBAN)  

� Πάγιες εντολές πληρωµής όλων των λογαριασµών (∆ΕΚΟ, Ασφαλιστικών 

Ταµείων, Ασφαλειών κ.α.)  

Το πακέτο δωρεάν συναλλαγών προσφέρεται εφόσον το µέσο µηνιαίο υπόλοιπο σε 

καταθέσεις ή επενδύσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον €3.000. Σε διαφορετική περίπτωση, 

ισχύει µε µηνιαία συνδροµή µόλις €1. 
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2.2. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

1. Χρεωστική Κάρτα Debit MasterCard  

Η χρεωστική κάρτα Debit MasterCard για ασφαλείς συναλλαγές µε απευθείας χρέωση του 

καταθετικού λογαριασµού. H χρεωστική κάρτα Eurobank µπορεί να υποστηρίξει και την 

τεχνολογία Ανέπαφων Συναλλαγών (contactless), το νέο πρωτοποριακό τρόπο 

ηλεκτρονικών πληρωµών, για ακόµη µεγαλύτερη ευκολία & ασφάλεια στις καθηµερινές 

συναλλαγές.   

 

Προνόµια της Χρεωστικής κάρτας της Eurobank – Eurobank Debit 

MasterCard 

� Συµµετοχή στο πρόγραµµα επιβράβευσης καρτών €πιστροφή µε πάνω από 7.000 

επιχειρήσεις 

� Η Εurobank Debit MasterCard προσφέρεται εντελώς δωρεάν, χωρίς χρέωση 

συνδροµής και οι πελάτες δεν επιβαρύνονται µε τόκο για τις συναλλαγές που 

πραγµατοποιούν. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση της είναι να υπάρχει επαρκές 

διαθέσιµο υπόλοιπο στον κύριο τραπεζικό λογαριασµό του πελάτη 

� Επιπλέον, προσφέρει µια σειρά προνοµίων υγείας, όπως: 

- Το πρόγραµµα υγείας Health Plus & Kids Health Plus σε συνεργασία µε τον Όµιλο 

Ιατρικού Αθηνών, το οποίο εξασφαλίζει τα µέλη και τα παιδιά τους: 

- Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις µε συµβολικό αντίτιµο €20 στις βασικές 

ειδικότητες 

- Ειδικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις και προνοµιακές τιµές σε επιλεγµένες 

εξετάσεις 

- ∆ωρεάν παροχή ιατρικών πληροφοριών στο 801-11-68068  

- Οδοντιατρική & οφθαλµολογική φροντίδα µε προνοµιακούς όρους µέσω των 

προγραµµάτων Dental Plan (210 99.71.870) & Eye Care (210 99.71.770) 
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2. Πιστωτικές Κάρτες Eurobank  

� Eurobank Visa Classic, Visa Gold & Eurobank MasterCard Classic, MasterCard  Gold  

� Έκπτωση 1% στο επιτόκιο αγορών και αναλήψεων 

� Μεταφορά υπολοίπου µε επιτόκιο 6,9% µέχρι την αποπληρωµή του υπολοίπου 

� Συµµετοχή στο πρόγραµµα επιβράβευσης καρτών €πιστροφή 

� ∆υνατότητα πληρωµών1 υποχρεώσεων προς το ∆ηµόσιο σε έως και 9 άτοκες 

δόσεις όπως ενδεικτικά: 

- ∆ΕΗ, ΕΝΦΙΑ, Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων, τέλη κυκλοφορίας κλπ 

- Τέλος ∆ιατήρησης Ρυθµιζόµενων Χώρων (Ηµιυπαίθριοι), Τέλος Υπαγωγής Ρύθµισης 

Αυθαιρέτων, Ενιαίο Ειδικό Πρόστιµο Αυθαιρέτων, Εισφορές & Τέλος Επιτηδεύµατος  

� Ταξιδιωτικές υπηρεσίες από το Eurobank Travel 

� Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου 

� ∆ωρεάν συµµετοχή στο πρόγραµµα υγείας: Health Plus, Kids Health Plus, Dental 

Plan και Eye Care 

� Πάγιες εντολές εξόφλησης 

� Τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών στις κάρτες 

 

Η Τράπεζα, αντιλαµβανόµενη τις ανάγκες των µελών του ΙΣΑ και στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους, προσφέρει στα µέλη του ΙΣΑ την δυνατότητα εξόφλησης των 

ετήσιων ασφαλιστικών τους εισφορών, µέσω της πιστωτικής κάρτας Eurobank, 

σε 12 άτοκες δόσεις. 

 

Προϋποθέσεις 

Τα ανωτέρα προνόµια αφορούν µόνο νέες αιτήσεις πιστωτικών καρτών των µελών 

σας τα οποία θα ανοίξουν κωδικό πελάτη στην Τράπεζα εξαρχής.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Οι πληρωμές  με άτοκες δόσεις πραγματοποιούνται στα Καταστήματα της Τράπεζας, στο  www.livepay.gr  ή με ένα απλό τηλεφώνημα 

στο Europhone Banking (210 9555000). 
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2.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ 

 

Προσωπικό ∆άνειο χωρίς Εξασφάλιση 

Κάθε µέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών µπορεί να µειώσει το επιτόκιο2 του δανείου 

του από το εκάστοτε ισχύον, ως εξής: 

� 3%* από το βασικό επιτόκιο του προϊόντος για την συνεργασία µέσω του ΙΣΑ 

� Έκπτωση στα έξοδα του δανείου κατά 50% 

 

Βασικά χαρακτηριστικά δανείου: 

� ∆ιάρκεια αποπληρωµής έως και 84 µήνες 

� Ευελιξία στην αποπληρωµή του δανείου: 

- παράλειψη της πληρωµής µιας δόσης για ένα µήνα το χρόνο,  

- µείωση µέχρι και 50% της δόσης, για έξι δόσεις το χρόνο,  

- µεταβολής της διάρκειας αποπληρωµής του δανείου,  

- ολική / µερική αποπληρωµή ανά πάσα στιγµή, χωρίς καµία επιβάρυνση  

� ∆ωρεάν ασφαλιστική κάλυψη όπου, θα αποπληρώνεται το δάνειο του πελάτη µέχρι 

του ποσού των €3.000 σε περίπτωση αναπάντεχου συµβάντος ανεξαρτήτως ποσού 

χορήγησης. 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης των υποχρεώσεων του πελάτη 

προς το ∆ηµόσιο, µε προνοµιακό επιτόκιο και µειωµένα έξοδα. 

*η προσφορά δεν συνδυάζεται µε επιπλέον εκπτώσεις επιτοκίου (µε εξαίρεση τη έκπτωση 

λόγω µισθοδοσίας) 

 

 

 

                                                           
2
 Τα επιτόκια των Προσωπικών Δανείων επιβαρύνονται με την Εισφορά του Ν.128, 0,6% 
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του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

2.4. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ 

 

1. Στεγαστικά προγράµµατα 

Προσφέρονται για αγορά, επισκευή κατοικίας, καθώς και κατασκευή κατοικίας µε: 

� Έκπτωση κατά 0,50%* στο επιτόκιο τιµοκαταλόγου  

� Έκπτωση 50% στα έξοδα του δανείου 

Και επιπλέον: 

� ∆ιάρκεια έως 30 έτη 

 

* η προσφορά δεν συνδυάζεται µε επιπλέον εκπτώσεις επιτοκίου (µε εξαίρεση την 

έκπτωση λόγω µισθοδοσίας) 

 

 

2. Πράσινα δάνεια κατοικίας - Εξοικονόµηση Ενέργειας 

Τα πράσινα δάνεια κατοικίας δίνουν τη δυνατότητα για ενεργειακή αναβάθµιση του 

σπιτιού εξοικονοµώντας ενέργεια και χρήµατα. Προσφέρονται χωρίς ή µε εξασφάλιση 

ακινήτου και: 

� ∆υνατότητα µειώσεων ανάλογα µε το προφίλ του µέλους και τη συνολική σχέση του 

µε την Τράπεζα  

Και επιπλέον: 

� ∆ιάρκεια από 10 έως 30 έτη (ανάλογα µε το είδος της εξασφάλισης) 
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2.5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ  

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

 

1. Πρόγραµµα Συγκέντρωσης Ενήµερων Οφειλών 

Το Πρόγραµµα Συγκέντρωσης Ενήµερων Οφειλών απευθύνεται στα µέλη που είναι 

συνεπή στις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα επιθυµούν να µειώσουν σηµαντικά τη 

δόση τους από καταναλωτικά δάνεια3 και πιστωτικές κάρτες, συγκεντρώνοντας τις 

ενήµερες οφειλές τους από διάφορες τράπεζες, σε ένα δάνειο συγκεκριµένης διάρκειας.  

 

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραµµα Συγκέντρωσης Ενήµερων Οφειλών προσφέρει: 

� Μείωση των µηνιαίων καταβολών, σε δάνεια και κάρτες, έως και 60% 

� Επιπλέον µετρητά (έως €3.000) για µικρές έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει 

� Ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο4 9,9% 

� Έκπτωση στα έξοδα κατά 50% 

� ∆ιάρκεια αποπληρωµής έως και 84 µήνες 

� Μία πληρωµή σε µία τράπεζα - ένα statement, αντί πολλαπλών σε διαφορετικές 

τράπεζες και ηµεροµηνίες, για καλύτερη παρακολούθηση και ευκολότερη διαχείριση 

των οικονοµικών 

� ∆ωρεάν ασφαλιστική κάλυψη όπου, θα αποπληρώνεται το δάνειο του πελάτη µέχρι 

του ποσού των €3.000 σε περίπτωση αναπάντεχου συµβάντος ανεξαρτήτως ποσού 

χορήγησης 

 

∆άνεια Χωρίς Εξασφάλιση 

� Ελάχιστο ποσό δανείου €1.000 

� Κυµαινόµενο επιτόκιο στο ύψος του µέσου επιτοκίου των επιµέρους προϊόντων που 

συγκεντρώνει το µέλος 

� ∆ιάρκεια αποπληρωµής έως και 12 έτη 

� ∆υνατότητα χαµηλής εκκίνησης, µε προνοµιακό επιτόκιο ή/και τοκοπληρωµή  

τους πρώτους 12 µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 µήνες 

� ∆ωρεάν ασφαλιστική κάλυψη όπου, θα αποπληρώνεται το δάνειο του πελάτη µέχρι 

του ποσού των €3.000 σε περίπτωση αναπάντεχου συµβάντος  

 

                                                           
3 Σηµειώνεται ότι επί του παρόντος δεν επιτρέπεται, βάσει ΠΝΠ, η αποπληρωµή δανείων 

4 Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται µε την Εισφορά του Ν.128, 0,6% 



 

Όροι Προσφοράς προς τα μέλη  Σελίδα 12 από 20 
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∆άνεια µε Εξασφάλιση Προσηµείωση Ακινήτου 

� Eλάχιστο ποσό δανείου €5.000 

� Σταθερό επιτόκιο 6% για 1 έτος και µετά κυµαινόµενο επιτόκιο  

� ∆ιάρκεια αποπληρωµής έως και 25 έτη 

� ∆υνατότητα τοκοπληρωµής έως 12 µήνες  

� ∆υνατότητα µηδενικής δόσης σε υπαλλήλους µε αποδεδειγµένη αδυναµία πληρωµής 

� Μηδενική εφάπαξ δαπάνη αναδιάρθρωσης δανειακών υποχρεώσεων  

� Μειωµένη εφάπαξ δαπάνη τεχνικού-νοµικού ελέγχου, Ολική / Μερική αποπληρωµή 

ανά πάσα στιγµή, χωρίς καµία επιβάρυνση 

 

Προϋποθέσεις 

Τα ανωτέρα προνόµια δανείων (ενότητες 4.3 – 4.4 – 4.5) αφορούν µόνο νέες αιτήσεις 

δανείων των µελών τα οποία θα ανοίξουν κωδικό πελάτη στην Τράπεζα εξαρχής.  
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2.6. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EUROLIFE FOR YOU 
Με το Eurolife for you, προσφέρονται στα µέλη του Ιατρικού Συλλόγου 

Αθηνών νέες επιλογές προγραµµάτων που ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες ανάγκες ασφάλισης περιουσίας, υγείας και ζωής σε ιδιαίτερα 

προνοµιακές τιµές. Παρακάτω παρουσιάζονται οι προϊοντικές επιλογές που προσφέρονται σε 

ειδικές τιµές: 

 

Πρόγραµµα ασφάλισης αυτοκινήτου Safe Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρεχόμενες καλύψεις - Βασικές Safe Drive Standard Safe Drive Plus

Aστική Ευθύνη

Από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου

Από τη διαρροή υγρών, απαραίτητων για τη 

λειτουργία του αυτοκινήτου

Από τη χρήση ρυμουλκούμενου

Από τη μεταφορά αντικειμένων

Από πυρκαγιά του αυτοκινήτου

Για ζημιές στα αντικείμενα τρίτων που 

μεταφέρονται με το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο

(εξαιρούνται χρήματα, αξιόγραφα, κοσμήματα,

τιμαλφή και έργα τέχνης) σε περίπτωση

πρόσκρουσης, σύγκρουσης, ανατροπής,

εκτροπής ή κατακρήμνισης του αυτοκινήτου

 Όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κλειστούς

φυλασσόμενους χώρους, πλωτά μέσα,

σιδηροδρομικούς σταθμούς, συνεργεία

επισκευής αυτοκίνητων, πορθμεία

Σωματικές

Βλάβες

€1.000.000

ανά θύμα

Υλικές Ζημιές

€1.000.000 ανά 

ατύχημα

√ √

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Προϊοντικές επιλογές

Safe Drive Standard

Safe Drive Plus

Safe Drive Standard

Safe Drive Plus

Έκπτωση

20%  (πλήν Οδικής Βοήθειας & Νομικής Προστασίας)

Ενδεικτική τιμολόγηση

Ετήσιο ασφάλιστρο με έκπτωση Eurolife For You: €182 για

οδηγό: 40 ετών,  παντρεμένο με δίπλωμα πάνω από 9 χρόνια

αυτοκίνητο : 5 ετών που κυκλοφορεί στο νομό Αττικής, 1400 cc και 

αξία €6.000

Ετήσιο ασφάλιστρο με έκπτωση Eurolife For You: €222 για

οδηγό: 40 ετών,  παντρεμένο με δίπλωμα πάνω από 9 χρόνια

αυτοκίνητο : 5 ετών που κυκλοφορεί στο νομό Αττικής, 1400 cc και 

αξία €6.000
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Παρεχόμενες καλύψεις - Βασικές Safe Drive Standard Safe Drive Plus

Οδική Βοήθεια μετά από ατύχημα √ √

Φροντίδα Ατυχήματος AutoAssist √ √

Ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα √ √

Πυρκαγιά √

Προσωπικό ατύχημα οδηγού και επιβαινόντων, 

θάνατος ή μόνιμη ολική αναπηρία €15.000 κατ’ 

ατύχημα, μόνιμη μερική αναπηρία ποσοστό % 

βάσει πίνακα των €15.000 κατ’ ατύχημα. 

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα  μέχρι €1.500 κατ’ ατύχημα.

√

Καθαρισμός του αυτοκινήτου λόγω μεταφοράς 

τραυματία μέχρι €500
√

Σπάσιμο κρυστάλλων από οποιαδήποτε αιτία μέχρι 

€1.800 θα ισχύει απαλλαγή 20% για κάθε ζημιά που θα 

αποκατασταθεί σε μη συνεργαζόμενο συνεργείο

√

Ολική Κλοπή √

Μερική κλοπή και ζημιές από απόπειρα κλοπής:

• για συστήματα ήχου που δεν τοποθετήθηκαν από το 

εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος μέχρι 2,5% της 

ασφαλισμένης αξίας του

• για ζημιές από την απόπειρα κλοπής μέχρι €1.200 με 

απαλλαγή €400

√

Αντικατάσταση κατεστραμμένων κλειδαριών μετά από 

παραβίαση ή προσπάθεια παραβίασής του, μέχρι €300
√

Αντικατάσταση κατεστραμμένων ζωνών ασφαλείας 

και αερόσακων, σε περίπτωση καταστροφής τους μετά 

από ατύχημα μέχρι 5%  της ασφαλισμένης αξίας του 

αυτοκινήτου

√

Ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι 

ή σεισμό με απαλλαγή €400 (όριο αποζημίωσης για 

ζημιές από χαλάζι €2000)

√

Παρεχόμενες καλύψεις - Προαιρετικές

Νομική Προστασία √ √

Πλήρης Οδική Βοήθεια √ √

Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης √

Σπάσιμο κρυστάλλων από οποιοδήποτε αίτιο μέχρι 

€1.800. Θα ισχύει απαλλαγή 20% για κάθε ζημιά που θα 

αποκατασταθεί σε μη συνεργαζόμενο συνεργείο

√

Προσωπικό ατύχημα οδηγού και επιβαινόντων, 

θάνατος ή μόνιμη ολική αναπηρία €15.000 ατύχημα, 

μόνιμη μερική αναπηρία ποσοστό % βάσει πίνακα των 

€15.000 κατ’ ατύχημα. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 

μέχρι €1.500 κατ’ ατύχημα

√

Ζημιές από πλυμμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι 

ή σεισμό με απαλλαγή €400 (όριο αποζημίωσης για 

ζημιές απο χαλάζι €2.000)

√

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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Πρόγραµµα ασφάλισης κατοικίας 

        

 

 

           

           

           

           

           

           

  

 
 
 
 
 
  

Προϊοντικές επιλογές

Sweet Home Smart Στεγαστικού

Sweet Home Smart

Sweet Home Smart Στεγαστικού

Sweet Home Smart

Έκπτωση

10%

25%

Ενδεικτική τιμολόγηση

Ετήσιο ασφάλιστρο με έκπτωση Eurolife For You : 

€143 για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κτιρίου 

€115.000 στο νομό Αττικής.

Ετήσιο ασφάλιστρο με έκπτωση Eurolife For You : 

€295 για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κτιρίου 

€115.000 και περιεχομένου €45.000 στο νομό 

Αττικής.                                                                                                           

Έχει συνυπολογιστεί στο ασφάλιστρο η 

προαιρετική κάλυψη σεισμού 

Παρεχόμενες καλύψεις Sweet Home Smart Στεγαστικού Sweet Home Smart

Πυρκαγιά & κεραυνός                                                               

(Συμπεριλαμβάνεται & το βραχυκύκλωμα)
√ √

Έκρηξη                                                                                                        

(Συμπεριλαμβάνονται Ζημιές στο ίδιο το αντικείμενο 

μέχρι  € 3.000)

√ √

Καπνός από πυρκαγιά √ √

Πτώση αεροσκάφους √ √

Πρόσκρουση οχήματος √ √

Πτώση δένδρων √ √

Πυρκαγιά από δάσος √ √

Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων √ √

Αστική ευθύνη προς γείτονες από πυρκαγιά ή έκρηξη √ √

Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές √ √

Αμοιβές αρχιτεκτόνων κ.λ.π. √ √

Έξοδα Δημοσίων Αρχών √ √

Τρομοκρατικές ενέργειες √ √

Κλοπή (μόνο σε μόνιμες κατοικίες) √ √

Σεισμός √ √*

Αξία αντικατάστασης καινούργιου √ √

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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Παρεχόμενες καλύψεις Sweet Home Smart Στεγαστικού Sweet Home Smart

EUROLIFE ERB Repair √ √

Κακόβουλες ενέργειες √* √

Ζημιές κτιρίου από διάρρηξη √* √

Διαρροή νερού από σωληνώσεις √* √

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός √* √

Έξοδα εντοπισμού από Θραύση σωληνώσεων √* √

Απώλεια νερού √* √

Έξοδα άντλησης υδάτων √* √

Οικογενειακή αστική ευθύνη √* √*

Αστική ευθύνη προς γείτονες από νερά √* √*

Θραύση υαλοπινάκων √* √

Θραύση ειδών υγιεινής √* √

Θραύση καθρεφτών & εσωτερικών γυάλινων 

επιφανειών 
√* √

Κάλυψη προσωρινής κατοικίας, έξοδα & ζημιές 

μεταφοράς
√* √

Αλλοίωση τροφίμων √* √

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών √* √*

Τυχαία ζημιά ηλεκτρονικών συσκευών √* √*

Προσωπικό ατύχημα √* √*

Ενοίκιο προσωρινής κατοικίας ή απώλεια ενοικίων √* √

Άμεση επέμβαση √* √

Συμβουλευτική βοήθεια √* √

Νομική Προστασία √* √*

Εξωτερικά κινητά στοιχεία √* √*

Διεύρυνση της κάλυψης του κτιρίου για υπαίθριες 

εγκαταστάσεις
√* √*

Καθίζηση/ Κατολίσθηση √* √*

Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών x √

Σημειώσεις: √* Προαιρετική κάλυψη με επιπλέον ασφάλιστρα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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Πρόγραµµα Business Care Βασικό 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϊοντική επιλογή

Business Care Βασικό +

Business Care Βασικό +

Έκπτωση

10%

Ενδεικτική τιμολόγηση

Ετήσιο ασφάλιστρο με έκπτωση Eurolife For You : €147 για 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κτιρίου €60.000 και περιεχομένου 

€15.000 στο νομό Αττικής. Aφορά σε ασφάλιση γραφείου 

ισογείου                                                                                                  

Έχει συνυπολογιστεί στο ασφάλιστρο η προαιρετική 

κάλυψη σεισμού και η προαιρετική κάλυψη κλοπής.

Κτίριο Περιεχόμενο

Πυρκαγιά και κεραυνός  

(Περιλαμβάνονται και οι ζημιές πυρόσβεσης)
���� ����

Πυρκαγιά από δάσος ���� ����

Καπνός από πυρκαγιά ���� ����

Έκρηξη ���� ����

Θραύση Υαλοπινάκων ���� ����

Πτώση αεροσκάφους ���� ����

Πρόσκρουση οχήματος ���� ����

Πτώση δέντρων ���� ����

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές ���� ����

Κακόβουλες ενέργειες ���� ����

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα ���� ����

Χιόνι, χαλάζι, παγετός ���� ����

Διαρροή νερού από σωληνώσεις (εκτός αποχετεύσεων) ���� ����

Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων ���� ����

Αμοιβές αρχιτεκτόνων, πραγματογνωμόνων, συμβούλων και 

νομικών
���� ����

Ζημιές στο κτίριο από διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης ���� ����

Έξοδα άντλησης νερών μετά από πλημμύρα ���� ����

Έξοδα μεταφοράς σε προσωρινό χώρο στέγασης ���� ����

Υπηρεσία Επισκευής Ζημιών Eurolife ERB Repair ���� ����

Κατάργηση εξαίρεσης τρομοκρατικών ενεργειών √* √*

Κλοπή από διάρρηξη (όχι όμως με αντικλείδι) √*

Ληστεία* √*

Σεισμός √* √*

* Παρέχεται με την ταυτόχρονη επιλογή της κάλυψης ‘’Κλοπή από διάρρηξη’’

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
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� Η προσφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου προβλέψει την παροχή της έκπτωση και στους 

συζύγους των µελών του ΙΣΑ µε την προσκόµιση Υ∆ ότι ο πελάτης είναι παντρεµένος µε 

µέλος του συλλόγου. Η Υ∆ πρέπει θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του πελάτη και το SV 

στελέχους του καταστήµατος και να συνοδεύεται από φωτοτυπία της ταυτότητας του µέλους του 

ΙΣΑ. 

� Για όσα µέλη του ΙΣΑ είναι ήδη ασφαλισµένα στην Eurolife, η έκπτωση θα µπορεί να παρέχεται 

µε την προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών στην ανανέωση του συµβολαίου. 

2.7. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΣΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Για τα µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τα οποία θα ανοίξουν λογαριασµό 

µισθοδοσίας στην τράπεζά µας θα εφαρµοστούν επιπλέον των προαναφερόµενων 

προνοµίων που θα ισχύουν για όλα τα µέλη του Συλλόγου και τα κάτωθι: 

Λογαριασµός Μισθοδοσίας: 

� Προνοµιακό κλιµακωτό επιτόκιο κατάθεσης από το πρώτο ευρώ: 

- 2,00% για ποσά έως €5.000 

- 0,75% για ποσά έως €20.000 

- 0,50% για ποσά άνω των €20.000 

� Όριο υπερανάληψης έως και 2 µισθούς µε:  

- µηδενικά έξοδα  

- δωρεάν υπηρεσία ενηµέρωσης µέσω sms, σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει 

κάνει χρήση πάνω από το 70% του ορίου του 

� Τριµηνιαίο αντίγραφο λογαριασµού ή χορήγηση βιβλιαρίου 

� ∆ωρεάν Πάγιες εντολές πληρωµής όλων των λογαριασµών (∆ΕΚΟ, Ασφαλιστικών 

Ταµείων, Ασφαλειών κ.α.)  

Πιστωτικές Κάρτες Eurobank  

� µε δωρεάν συνδροµή για όσο χρόνο καταβάλλεται η µισθοδοσία µέσω της Eurobank 

 

Προσωπικό ∆άνειο χωρίς Εξασφάλιση 

� επιπλέον έκπτωση 1% (από τις 3 µονάδες βάσης) στο επιτόκιο για όσο χρόνο 

καταβάλλεται η µισθοδοσία µέσω της Eurobank 

 

Στεγαστικά προγράµµατα 

� επιπλέον έκπτωση στο επιτόκιο κατά 0,05% για όσο χρόνο καταβάλλεται η µισθοδοσία 

µέσω της Eurobank  
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Πράσινα δάνεια κατοικίας - Εξοικονόµηση Ενέργειας 

� έκπτωση στο επιτόκιο κατά 0,05 % για όσο χρόνο καταβάλλεται η µισθοδοσία µέσω 
της Eurobank 

 

2.8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PERSONAL BANKING 

 

 
Μια ξεχωριστή υπηρεσία για ξεχωριστούς πελάτες. Εσάς. 

Για τα µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που διαθέτουν περισσότερα από €60.000 σε 

καταθέσεις ή και επενδύσεις, η Eurobank σας προσφέρει την αναβαθµισµένη υπηρεσία 

Personal Banking: 

Αποκλειστικό συνεργάτη στην καθηµερινότητά σας 

 

 

 
Με επαγγελµατισµό, γνώση και εµπειρία, 
παρακολουθεί στενά τις επενδύσεις σας και τις 
οικονοµικές εξελίξεις, σας ενηµερώνει τακτικά και 
προτείνει εξατοµικευµένες λύσεις. Σας βοηθά να 
διαχειριστείτε την περιουσία σας αποτελεσµατικά και 
φροντίζει όλες τις τραπεζικές σας ανάγκες. 

Μοναδικά προνόµια σε τιµολόγηση και υπηρεσίες 

 

Απολαµβάνετε αποκλειστικά προνόµια ειδικά 
σχεδιασµένα στις σύγχρονες ανάγκες όπως η κάρτα 
Personal Banking Visa, τα ειδικά ταµεία 
εξυπηρέτησης, η συνοπτική δωρεάν µηνιαία 
ενηµέρωση µέσω του Global Statement, η 
αποκλειστική γραµµή εξυπηρέτησης Europhone 
Personal Banking και άλλα. 

 

 

 

Πληθώρα επενδυτικών επιλογών για συµµετοχή στις αγορές του 
κόσµου 

 

- Πλήρη γκάµα προθεσµιακών επιλογών σύµφωνα 
µε τις ανάγκες σας και το χρονικό ορίζοντα που 
επιθυµείτε.  

- Αµοιβαία Κεφάλαια της Eurobank Asset 
Management ΑΕ∆ΑΚ, της Νο 15  εταιρείας 
διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα 

- Συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών αλλά και 
σε ∆ιεθνή Χρηµατιστήρια  

 

                                                           

5 Κατάταξη βάσει ενεργητικού, σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών, 30.9.2015 


