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Ειδική Προσφορά στον  

 Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 
 

 

Δωρεάν Εγκατάσταση Τερματικών POS για τον 1ο χρόνο. 

Δυνατότητα επέκτασης της δωρεάν παροχής πλέον του έτους, εφόσον ο ελάχιστος 

ετήσιος όγκος εκκαθάρισης συναλλαγών είναι €10.000 ή τα μέσα υπόλοιπα 

καταθέσεων στο συνδεμένο λογαριασμό του τερματικού είναι μεγαλύτερα από  

€10.000. Σε διαφορετική περίπτωση, το κόστος του τερματικού είναι €9,25 +Φ.Π.Α. 

ανά μήνα. 

Προνομιακή προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών:  

Πλεονεκτήματα:  

 Εύκολη διαδικασία αίτησης για χορήγηση POS και παράδοση εντός 5 

ημερών* 

 Αποδοχή όλων των καρτών Visa, Master, Maestro, Diners Club, American 

Express, China Union Pay, καθώς και των καρτών με ενσωματωμένο chip, 

μέσω Τερματικού (POS)  

 Πίστωση των χρημάτων στον επαγγελματικό σας λογαριασμό Eurobank,που 

συνδέεται με το τερματικό POS, την επόμενη εργάσιμη ημέρα  

 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 

χωρίς επιπλέον χρεώσεις 

 Δυνατότητα Προεξόφλησης Ατόκων Δόσεων με ανταγωνιστικό επιτόκιο 

Euribor 12 μηνών + 5,5% (προστίθεται η εισφορά 0,6% του Ν.128) 

 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση & τεχνική υποστήριξη επαγγελματία  

 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  

 

 
Προμήθεια VISA Προμήθεια  MASTERCARD 

Προμήθεια εκκαθάρισης 

συναλλαγών 
0,80% 0,80% 

Τερματικά Αποδοχήσ Καρτών (POS) 

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

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

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 

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      

 

 

Επαγγελματικόσ Λογαριαςμόσ Eurobank  
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Για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μελών σας που αφορούν: 

 στην εξόφληση των προμηθευτών και την αγορά εμπορευμάτων τοις 

μετρητοίς με ευνοϊκούς όρους  

 στην ανακαίνιση του επαγγελματικού τους χώρου ή ανανέωση του 

επαγγελματικού τους εξοπλισμού 

εξασφαλίζουμε σε συνεργασία με Κρατικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς σύγχρονα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουν χαμηλό επιτοκιακό κόστος ή παροχή 

εγγυήσεων.  

 Jeremie  

(σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων)  

με τελικό επιτόκιο από 2,3% ανάλογα των προσφερόμενων 

εξασφαλίσεων      

 ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση  

(σε συνεργασία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ)  

με τελικό επιτόκιο από 3,18% ανάλογα των προσφερόμενων 

εξασφαλίσεων 

 ΤΕΠΙΧ - Ταμείο Εγγυοδοσίας  

(σε συνεργασία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ) 

Με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, σε περίπτωση που το μέλος 

του Συλλόγου σας δε διαθέτει επαρκείς εμπράγματες εξασφαλίσεις, και 

με ανταγωνιστικό τελικό επιτόκιο από 6,75%. 

Αποκλειστικά για τις ανάγκες εξοπλισμού του οδοντιατρείου προσφέρεται 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: Οι χρηματοδοτικές προτάσεις δεν δεσμεύουν την Τράπεζα και δεν αποτελούν προέγκριση. Η 

έγκριση τους υπόκειται υπόκεινται στην πιστωτική πολιτική της Τράπεζας  

Αναφορικά με τα κρατικά -συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, η χορήγηση τους έγκειται στην 

διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων στην Περιφέρεια ενδιαφέροντος.   

 

 

Χρηματοδοτικζσ λφςεισ  
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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 να ενταχθούν στις 

δράσεις εκείνες, που θα τους επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες 

επενδύσεις και να έχουν μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά    

 

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

 

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

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ελίνα Νικάκη 

Διεύθυνση Τραπεζικής Φορέων Δημοσίου και ΜΚΟ  

 

Πάνος Θεοδώρου 

Τομέας Εμπορικής Ανάπτυξης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ - κρατικά προγράμματα   


