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Ειδική Προσφορά στον 

Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου 

 

Για τα μέλη του συλλόγου που διαθέτουν διαθέσιμο λογαριασμό στην τράπεζα μας  
 

 

 

Δωρεάν Εγκατάσταση Τερματικών POS για τον 1ο χρόνο. 

Δυνατότητα επέκτασης της δωρεάν παροχής πλέον του έτους βάση του όγκου 

εκκαθάρισης συναλλαγών και την συνολική σχέση με την τράπεζα. 

Προνομιακή προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών:  

 

 

 

Πλεονεκτήματα:  

 Αποδοχή όλων των καρτών Visa, Master, Amex,  

 Οι πωλήσεις μέσω τερματικών POS της τράπεζας μας πιστώνονται την 

επόμενη εργάσιμη στους επαγγελματικούς λογαριασμούς σας. 

 

 

 

 

Για τα μέλη σας 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% 

 

II. Δωρεάν 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 

 
Προμήθεια VISA 

Προμήθεια  

MASTERCARD 

Προμήθεια ανά 

συναλλαγή 
0.95% 0.95% 

Τερματικά Αποδοχής Καρτών (POS) 

Επαγγελματικός Λογαριασμός Eurobank  
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λογαριασμού, και κέρδος σε ευρώ €πιστροφής από τη χρήση σε 7.000 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.  

 
 

III. Πακέτο «Δωρεάν 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. 

Συναλλαγές Κατάστημα e-banking 
mobile 
Banking 

Phone 
Banking 

ATM 
APS 

Έκδοση Μπλοκ Επιταγών  

(απεριόριστος αριθμός φύλλων) 
Δωρεάν 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      

 

Η προσφορά θα είναι σε ισχύ για 3 μήνες από την αποδοχή της προσφοράς. 

Τα στελέχη των καταστημάτων μας και εγώ προσωπικά είμαστε στη διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση 

 

 

Με εκτίμηση, 

  

Ρασούλης Νίκος 

Δ/ντης κατ/τος 020-Ηρακλείου 
25ης Αυγούστου & Κορωναίου 

Τηλ : 2810 337020-337038-337034 
Mail : nrasoulis@eurobank.gr 

 

 


