Σύμβαση ΥΠΕΘΑ με Τράπεζα Πειραιώς (νέα σύμβαση 2020).

Τετάρτη, 13 Μάιος 2020 17:30 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2020 11:28

Υπεγράφη η νέα σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Τράπεζας Πειραιώς, παροχής
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – τραπεζικών προϊόντων στο προσωπικό των ΕΔ, στο εν
αποστρατεία προσωπικό, στους εθνοφύλακες, στις οικογένειές τους κλπ.
Για να δείτε
αναλυτικά τη σύμβαση πατήστε ΕΔΩ.

Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του οικείου Συμφωνητικού Συνεργασίας
αναλύονται ενδελεχώς στα Παραρτήματα Α’ και Β’ αυτού.

Τα χαρακτηριστικά κύριων προϊόντων που εκτιμάται ότι ενδιαφέρουν την πλειοψηφία
του ενδιαφερόμενου Προσωπικού είναι:

α. Προϊόντα καταθέσεων

(1) Λογαριασμός Μισθοδοσίας με κλιμακωτό επιτόκιο:

(α) 3,00% έως 3.000€

(β) 1,00% άνω των 3.000€

(2) Προθεσμιακή κατάθεση με προσαύξηση 0,65% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο
προθεσμιακής κατάθεσης 12 μηνών.
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β. Πιστωτική κάρτα

(1) Άνευ κόστους ετήσιας συνδρομής για πάντα.

(2) Επιτόκιο αγορών μειωμένο κατά 3,50% σε σχέση με το Βασικό Επιτόκιο πιστωτικών
καρτών της Τράπεζας (την τρέχουσα περίοδο 15,95% χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η
εισφορά Ν.128/75-0,6%) και περαιτέρω μείωση επιτοκίου για ενήμερους πελάτες κατά μια
ποσοστιαία μονάδα (1%).

(3) Πρόγραμμα επιβράβευσης χρήσης κάρτας σε ευρώ με 2% επιστροφή για αγορές σε όλα
τα Super Market, πρατήρια βενζίνης και έξοδα εκπαίδευσης (μέγιστο συνολικό
επιστρεφόμενο ποσό ανά μήνα 100€).

γ. Στεγαστικό δάνειο

(1) Προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση μειωμένη κατά 0,50% από την εκάστοτε
προσωποποιημένη τιμολόγηση για στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου στη βάση του
Euribor 1M.

(2) Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος σε περίπτωση τήρησης λογαριασμού μισθοδοσίας
στην Τράπεζα Πειραιώς ή 50% έκπτωση στα σχετικά έξοδα σε περίπτωση τήρησης
λογαριασμού μισθοδοσίας σε έτερο Τραπεζικό Ίδρυμα.
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δ. Λοιπά προϊόντα/παροχές

(1) Στο πακέτο τραπεζικών προϊόντων που προσφέρει το συνεργαζόμενο Τραπεζικό Ίδρυμα
περιλαμβάνονται επίσης καταναλωτικά και φοιτητικά δάνεια, δάνεια μεταφοράς υπολοίπων
και ειδικές προθεσμιακές καταθέσεις (συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης και επένδυσης
σε Αμοιβαία Κεφάλαια).

(2) Ακόμη, προσφέρονται πρόσθετες παροχές προς το ενδιαφερόμενο προσωπικό, όπως
ενδεικτικά αναφέρεται χρηματικά βραβεία σε αριστούχους αποφοίτους Στρατιωτικών
Σχολών (2.000 € έκαστος για δέκα αποφοίτους ετησίως), εκπτώσεις στην αγορά και
ενοικίαση αυτοκινήτων από την AVIS, δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια και έκπτωση (10%) για
αγορές από το ATTICADEPARTMENTSTORES.
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