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Τιείναι;

Η Εθνική Τράπεζα

Ο είναι ο

δημιούργησε για μισθωτούς μεγάλων εταιρειών και οργανισμών του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα, τον προνομιακό λογαριασμό μισθοδοσίας που δίνει στο μισθό
σαςμιασειράαπό νέες δυνατότητεςκαι πλεονεκτήματα.

ειδικός προνομιακός λογαριασμός μισθοδοσίας της Εθνικής Τράπεζας
γιαμισθωτούςμεγάλωνεταιρειώνκαι οργανισμών τουδημόσιουή ιδιωτικού τομέακαι συνταξιούχους.

Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών, με εξαιρετικά
ευνοϊκούς όρους, ανταγωνιστικά επιτόκια και μια σειρά αποκλειστικών παροχών και διευκολύνσεων,
πουθακαλύψει κάθεσαςανάγκηκαι θααναβαθμίσει την τραπεζικήσαςσχέση!

Μισθοδοτικός

Μισθοδοτικός

Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α

ΧΡΥΣΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΣΑΣ!



Με το έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς το είδος του λογαριασμού (Ταμιευτηρίου ή Τρεχούμενο) στον οποίο
θακατατίθεται ο μισθόςσας και να απολαμβάνετε χρυσάπλεονεκτήματα.

της κατάθεσής σας, ανεξάρτητα από τη μορφή λογαριασμού που θα επιλέξετε. Ο
είναι έντοκος λογαριασμός, ανεξάρτητα από τοποσόπουπεριέχει.

για τους Τρεχούμενους λογαριασμούς, με δυνατότητα έγκρισης ορίου έως 5 μηνιαίες αποδοχές (μετά από
πιστοδοτικό έλεγχο) με ανώτατοποσό τα€ 10.000 και στο εκάστοτε ισχύον

στο εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο των δανείων: Προσωπικό «Ανταπόδοση» και «ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ Οφειλών ΕΤΕ
χωρίς εξασφαλίσεις».

στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια αγορώνκαι αναλήψεωνμετρητών τωνπιστωτικών καρτών ClassicMasterCard / Visa,
GoldMasterCard και για όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού .

στην εφάπαξ δαπάνη για έρευνακαι έλεγχοαιτήματος και έγκρισης δανείου.

Δυνατότητα εξυπηρέτησηςαπόοποιοδήποτεΚατάστημάμαςσε όλη τηνΕλλάδα.

Δωρεάν αυτόματηπληρωμήλογαριασμών (ΔΕΗ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), μέσωπάγιων εντολών.
Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμώνκινητής τηλεφωνίας, ασφαλίστρωνήσυνδρομώνμέσωπάγιας εντολής.
Δωρεάνμεταφοράποσώνμέσωπάγιων εντολώνσε λογαριασμούςπου τηρούνται στην Τράπεζάμας, για κάλυψη τακτικώνυποχρεώσεώνσας.
Δωρεάν αυτόματη εξόφλησημηνιαίων δόσεωνπιστωτικώνκαρτώνκαι δανείων.
Δυνατότητα χρήσης του λογαριασμούσας για την πραγματοποίησησυναλλαγώνσε επενδυτικάπροϊόντα.
Χορήγησηκαρνέ επιταγών για τους Τρεχούμενους λογαριασμούς, υπόπροϋποθέσειςφερεγγυότητας.

Δυνατότητα συμμετοχήςστοπρόγραμμαΠρωτοβάθμιαςΦροντίδας Υγείας « μεπρονομιακό τιμολόγιο ετησίως.
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Χειρουργικού και Νοσοκομειακού Επιδόματος « » με προνομιακό τιμολόγιο
( : Βασικό πρόγραμμα ετησίως, Έξτρα πρόγραμμα ετησίως& : Βασικό πρόγραμμα ετησίως, Έξτρα πρόγραμμα

ετησίως).
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα με επί των μικτών
ασφαλίστρων, εξαιρουμένων των καλύψεων ασφάλισης υάλινων μερών οχήματος (θραύση κρυστάλλων), τοπικής ρυμούλκησης/οδικής
βοήθειας, απώλειας χρήσης οχήματος (μόνο γιαΕΙΧ), ΕγγύησηΑσφαλίστρου (μόνο γιαΦΙΧ) καιΠροσωπικόΑτύχημαΟδηγού (μόνο γιαΦΙΧ).

Οι παροχές και τα προνόμια του ισχύουν για του λογαριασμού, για το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο πιστώνεται στο λογαριασμόμισθοδοσία ήσύνταξη. Οι παραπάνωπεριγραφόμενες συναλλαγές μπορούν να διενεργηθούν εφόσον
δεν έρχονται σε αντίθεσημεόσαπροβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο (αστική κλήση)
ή επισκεφθείτε ταΚαταστήματα τηςΕθνικής Τράπεζας.

.

»

Μισθοδοτικό

Μεγαλύτερη απόδοση από το 1ο ευρώ Μισθοδοτικός

Υπερανάληψη (overdraft)
έκπτωση15% επιτόκιο

Έκπτωση 15%

Έκπτωση1μονάδας
δωρεάνσυνδρομή

Έκπτωση30%

ΠΡΟΛΗΨΗΓΙΑΟΛΟΥΣ €120
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Ενήλικες €157 €314 Ανήλικοι € 141
€282

Ασφάλισης Αυτοκινήτων (ΕΙΧ και ΦΙΧ Αγροτικής Χρήσης) έκπτωση 10%

όλους τους συνδικαιούχους

*

*Οισχετικέςμετηνπιστωτικήκάρταπαροχές ισχύουνγια τομισθοδοτούμενο-κύριομέλος, τουςσυνδικαιούχουςτουλογαριασμού,καθώςκαι ταπροτεινόμεναμέλητηςοικογένειάς τους-πρόσθεταμέλη.
Επιπλέον, ισχύουν και για τις υφιστάμενες κάρτες των δικαιούχων/συνδικαιούχων λογαριασμού μισθοδοσίας, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

MasterCard SecureCode
TM

Ηασφάλιση στο πλαίσιο τωνωςάνωπρογραμμάτων διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της ΕλλάδοςΑ.Ε., Α.Μ.Ε.Ε.Α.: 311481.

Ανακαλύψτεκαι εσείς τομοναδικόκόσμοπρονομίων του και βάλτε .Μισθοδοτικού πλεονεκτήματαστηζωήσας

Μισθοδοτικού
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Τιαπόδοσημουπροσφέρει;

Πώςμουεξασφαλίζειμεγαλύτερηρευστότητα;

Πώςμπορώνακαλύψωτιςστεγαστικέςμουανάγκες;

Ποιεςάλλεςδυνατότητεςμουπροσφέρει;

Πώςμπορώναέχωτραπεζικήεξυπηρέτησηόλοτο24ωρο;

Ποιαάλλαπρονόμιααπολαμβάνω;

Golden χρυσά

Golden

Παροχή της χρεωστικής κάρτας για να εξυπηρετείστε άνετα και γρήγορα από τα i-bankATM της Εθνικής Τράπεζας και
τα ATM ΔΙΑΣ και MasterCard στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και να πραγματοποιείτε προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις
επιχειρήσεις με το σήμα MasterCard στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τα ειδικά
τερματικά, καθώς και σε εμπόρους που φέρουν το σήμαMasterCard και σε εμπόρους πιστοποιημένους μέσω της
υπηρεσίαςΑσφαλώνΣυναλλαγών , με άμεση χρέωση τουκαταθετικούσας λογαριασμού.

DebitMasterCard
αγορές

ανέπαφες συναλλαγές
αγορές στο διαδίκτυο

18-18-18

Πληροφόρησηκαι συναλλαγέςμέσω τωναναβαθμισμένωνηλεκτρονικώνκαναλιών i-bank, μεμηδενικές ήπολύ χαμηλές χρεώσεις:

Με την , μπορείτε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια α) να
ενημερώνεστε για υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών, καρτών και δανείων, από τον υπολογιστή, το tablet, το κινητό ή σταθερό
τηλέφωνό σας, β) να πραγματοποιείτε μεταφορές χρημάτων, πληρωμές οφειλών (π.χ. ενέργειας, τηλεφωνίας, ύδρευσης,
ασφαλίστρων, βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ.), πληρωμές πιστωτικών καρτών κ.ά., γ) να λαμβάνετε άμεσα ενημέρωση μέσω SMS ή
e-mail για τις κινήσεις λογαριασμώνκαι καρτώνσαςμέσω της υπηρεσίας .

Με την πρωτοποριακή εφαρμογή , έχετε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι που σας επιτρέπει να λαμβάνετε και να στέλνετε
χρήματα σε ιδιώτες και εμπόρους / επαγγελματίες που είναι χρήστες της υπηρεσίας, ή τηρούν λογαριασμό σε άλλη τράπεζα και έχουν
ενεργοποιήσει την υπηρεσία

ενιαία πλατφόρμα i-bank Internet / Mobile / Phone Banking

i-bankAlert

i-bank Pay

IRISOnlinePayments.


