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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
  Οι ετήσιες κάρτες θα διατίθενται για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα και τις 
θυγατρικές εταιρείες καθώς και για τα άμεσα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγο-
τέκνα) με έκπτωση και θα έχουν ισχύ από 01/03/2016 έως 28/02/2017. 
 
 

     Οι τιμές διάθεσης ανάλογα με την κατηγορία διαμορφώνονται εξής : 
 
 

     Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ                                                            € 280 (αντί 330) 
          (Λεωφορεία-Τρόλεϊ-Τραμ-Ηλεκτρικός-Μετρό-Προαστιακός από Μαγούλα έως Κορωπί) 
         Δεν ισχύει στις γραμμές express του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό για το 
τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο. 
 

     Β. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ                                                            € 416 (αντί 490) 
           (Λεωφορεία-Τρόλεϊ-Τραμ-Ηλεκτρικός-Μετρό-Προαστιακός έως και το Αεροδρόμιο). 
             Δεν ισχύει για τη γραμμή Χ80. 
 
 

    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 
 

     α) Να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό του Σωματείου μας Νο 
0026.0104.91.0200.112900  πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμό τους σαν αιτιολογία  
 

     β) Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται στην διεύθυνση: 
https://docs.google.com/forms/d/1_M9O2wWpE1Pl7osU4LdrbrIL7tH4OjcaPAtnQZjRREs/vie

wform και να αποστείλουν με εσωτερική αλληλογραφία το καταθετήριο μαζί με μία 

φωτογραφία στα γραφεία του Σωματείου, Εμμ.Μπενάκη 32, Αθήνα. Η συμπλήρωση 
ΟΛΩΝ των πεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική και βοηθά στην γρηγορότερη 
διεκπεραίωση. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει πρόσβαση στο internet 
μπορεί να συμπληρώσει και να μας αποστείλει την συνημμένη αίτηση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: για κάθε κάρτα θα πρέπει να συμπληρώνεται νέα φόρμα. 
 
 

Καταληκτική ημερομηνία : Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 
 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 

E.F.G. EUROBANK 
Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 

Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 
Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

https://docs.google.com/forms/d/1_M9O2wWpE1Pl7osU4LdrbrIL7tH4OjcaPAtnQZjRREs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_M9O2wWpE1Pl7osU4LdrbrIL7tH4OjcaPAtnQZjRREs/viewform
http://www.unioneurobank.gr/


Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο Ο.Α.Σ.Α. αντικαθιστά μόνο την κάρτα 
και όχι τα κουπόνια, συνεπώς συνιστάται οι κάτοχοι να φυλάττουν τα μελλοντικά κουπόνια 
χωριστά από το στέλεχος. 

 
   Οι κάρτες θα αποσταλούν σφραγισμένες με εσωτερική αλληλογραφία. Όσοι δεν 
αποστείλουν φωτογραφίες θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Σωματείου, 
με τις αντίστοιχες φωτογραφίες προκειμένου να παραλάβουν τις κάρτες τους. Θα 
υπάρχει η δυνατότητα να παραλαμβάνει κάποιος ατομικά την κάρτα του ή μαζικά 
για όλους τους αιτούντες από την υπηρεσία του. 
 
 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου (Union) Eurobank 

O Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας 

                               Στάθης Χαρίτος                           Γιάννης Σιδεράτος  

 
                             



         

 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Ο.Α.Σ.Α. 

 
 
ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ : ……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : …………………………………………………………………......……………. 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………………………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ (εάν είναι διαφορετικό) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ : (Σημειώστε την επιλογή σας με Χ) 

Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ (εκτός γραμμών Αεροδρομίου)                         (280 €)   .......... 

Β. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ (μέχρι και το Αεροδρόμιο)                                (416 €)   ..........   
  
ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΠΟΣΟ : ………………………………………. € 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΡΤΑΣ : Α. Από τα Γραφεία του Σωματείου ……………… 

                                              Β. Με εσωτερική αλληλογραφία ………………….. 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 
 
 
 

……………………………………………….. 
 


