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Από σήμερα στο Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο o μισθός σας αποκτά μεγαλύτερη αξία!  
 
Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες σας, σχεδιάσαμε ειδικά για εσάς, που είστε Δημόσιος Υπάλληλος, το 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα μισθοδοσίας «Μισθοδοσία Προνόμιο», που σας προσφέρει πραγματικό όφελος 
στις καθημερινές συναλλαγές σας, δίνει αξία στα χρήματά σας και επιπλέον προνόμια σε τραπεζικά 
προϊόντα και υπηρεσίες.  
 
Τώρα μεταφέροντας τη μισθοδοσία σας στην Τράπεζά μας κερδίζετε 
 
 

 
 

 
 από το πρόγραμμα επιβράβευσης χρεωστικών & πιστωτικών καρτών €πιστροφή της Eurobank, καθώς 
και:  
Προνομιακό επιτόκιο στο λογαριασμό μισθοδοσίας σας  

Δωρεάν χρεωστική κάρτα που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, για να 
κερδίζετε πραγματικά ευρώ στις καθημερινές σας αγορές και να χτίζετε το αφορολόγητό σας  

Διευκόλυνση της καθημερινότητάς σας με αυτόματη και δωρεάν εξόφληση των υποχρεώσεών σας 
στις ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. μέσω πάγιας εντολής  

Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο, πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε 
έως και 9 άτοκες δόσεις και δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου από πιστωτικές κάρτες άλλων 
τραπεζών, με προνομιακό επιτόκιο μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου  

Άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της δυνατότητας 
υπερανάληψης, με τα πρώτα €150 κάθε μήνα άτοκα  

Προσωπικό δάνειο μισθοδοσίας με προνομιακό επιτόκιο & 50% έκπτωση στα έξοδα  

Δάνειο συγκέντρωσης ενήμερων οφειλών με προνομιακό επιτόκιο  

Ασφάλιση αυτοκινήτου με έκπτωση έως και 10%  
 
Δηλώστε σήμερα το ενδιαφέρον σας στο κατάστημα της Τράπεζάς μας και ενημερωθείτε αναλυτικά 
από τα στελέχη μας.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα με απαραίτητες προϋποθέσεις, την μεταφορά της μισθοδοσίας σας στην Τράπεζά μας και 
τη δήλωση του ενδιαφέροντός σας στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί. Η απόδοση των €100 €πιστροφή γίνεται σε ενεργή χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα Eurobank ή Δικτύου ΝΤΤ που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, μετά την πρώτη πίστωση της μισθοδοσίας.  
Το προϊόν διατίθεται υπό τους περιορισμούς της τρέχουσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 
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Προνόμια Λογαριασμού Μισθοδοσίας  

 
 Επιτόκιο 1,25% για ποσό έως 1.000 ευρώ  

 
 

 Δυνατότητα σύνδεσης με το πρόγραμμα «e-συναλλαγές» (εμβάσματα, πληρωμές λογαριασμών & 
πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών, πάγιες εντολές) με 1 ευρώ το μήνα 
 

 Δυνατότητα Υπερανάληψης   
 

 Πρόσβαση στο λογαριασμό μέσω e – banking  
 

 Δωρεάν χορήγηση χρεωστικής κάρτας Debit MasterCard, που συμμετέχει στο Πρόγραμμα 
Επιβράβευσης Επιστροφή χωρίς ετήσια συνδρομή, για ασφαλείς συναλλαγές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, με απευθείας  χρέωση του λογαριασμού μισθοδοσίας, που σας βοηθάει στο χτίσιμο 
του αφορολόγητου.  

 
 Δυνατότητα πληρωμής υποχρεώσεων μέσω του λογαριασμού στο κατάστημα με άμεση πληρωμή 

ή με πάγια εντολή αυτόματης εξόφλησης (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, κινητή τηλεφωνία, πιστωτικές κάρτες, 
ασφάλιστρα, ΦΠΑ, ΙΚΑ, ενοίκιο κτλ.)  
 

 Χορήγηση πιστωτικής κάρτας Visa Classic ή MasterCard με ΔΩΡΕΑΝ συνδρομή για όσο χρόνο 
καταβάλλεται η μισθοδοσία σας μέσω της Τράπεζάς μας και με δυνατότητα εντολής αυτόματης 
εξόφλησης από το λογαριασμό μισθοδοσίας.  

 

 Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας 

 

 10,35% προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο λόγω σύνδεσης με τη μισθοδοσία 
Σε περίπτωση αποσύνδεσης (παύση εξυπηρέτησης δανείου απευθείας από τη μισθοδοσία του πελάτη) 

επανέρχεται το συμβατικό 13,75% (κυμαινόμενο, διοικητικά καθοριζόμενο με μεταβολή βάσει διακύμανσης 

του επιτοκιακού δείκτη Euribor3m)  

 

 Από 1.000 έως 10.000 ευρώ χωρίς προσημείωση ακινήτου, έως 30.000 ευρώ με προσημείωση 
ακινήτου 
 

 Για ποσό Δανείου από €1.000 έως €6.999: max. διάρκεια 60 μήνες 

 

 Για ποσό Δανείου από €7.000 έως €30.000: max. διάρκεια 84 μήνες 
 

 Μειωμένα έξοδα (από 190 ευρώ σε 90 ευρώ), λόγω σύνδεσης με το λογαριασμό μισθοδοσίας 

 

 


