
1 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 29/24-10-2018 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ PROTERGIA ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30/11/2018 
 

1. Προσφορά για Οικιακό ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ρεύμα Διπλάσιας Έκπτωσης 30% για τους 

συνεπείς πελάτες. 

2. Προσφορά για Οικιακό ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Το προϊόν παρέχει 20% έκπτωση για αυτόνομες 

οικιακές και κοινόχρηστες παροχές. Εφόσον ο πελάτης έχει στο ίδιο ΑΦΜ ενεργή παροχή 

στο ηλεκτρικό ρεύμα παρέχεται επιπλέον έκπτωση 5% στο φυσικό αέριο και άρα 25% 

έκπτωση συνολικά. 

 Στα εν λόγω προγράμματα μπορείτε να ενταχθείτε άμεσα ακόμα και εάν η παροχή 

δεν είναι στο όνομα σας. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να 

προσκομίσετε είναι τα ακόλουθα: 

 1. Φωτοτυπία της ταυτότητας του δικαιούχου της παροχής ρεύματος (και τις δύο 

όψεις). 

 2. Τον τελευταίο εκδοθέντα λογαριασμό που έχετε λάβει (και τις δύο όψεις). 

(Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία πληρωμής του τότε επιπλέον θα 

χρειαστούμε την απόδειξη πληρωμής του λογαριασμού). 
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 3. Φωτογραφία του μετρητή που θα φαίνεται ευκρινώς η τρέχουσα μέτρηση ή 

εναλλακτικά χειρόγραφη καταγραφή της μέτρησης και αποστολή σε εμάς. 

(Σε περίπτωση νυχτερινού χρειαζόμαστε και αυτή την μέτρηση). 

 4. Τέλος, συμπληρωμένη την αίτηση με τα στοιχεία του δικαιούχου της παροχής 

ρεύματος υπογεγραμμένη στην πρώτη και τέταρτη σελίδα, που θα στείλουμε σε 

όποιον ενδιαφέρεται.  

Παρακαλούμε πολύ τα δικαιολογητικά να είναι σε ευδιάκριτη μορφή. 
  

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον δικαιούχο της παροχής τότε τα παραπάνω 

δικαιολογητικά (1ο & 4ο) θα περιέχουν τα στοιχεία του νέου δικαιούχου. Επιπλέον βάση 

Νομοθεσίας χρειάζεται να προσκομίσετε: 

 1. Είτε μισθωτήριο από το TAXIS εφόσον ενοικιάζεται τον χώρο. 

 2. Είτε από το Taxis την περιουσιακή κατάσταση που αποδεικνύει ότι σας ανήκει το 

ακίνητο. Εναλλακτικά το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου. 

Αν η παροχή παραμείνει στο ίδιο όνομα δηλαδή δεν αλλάξει χρήστη, τότε δεν 

απαιτείται η προσκόμιση του παραπάνω. 
  

Σε περίπτωση που είσαστε ήδη  πελάτης Protergia παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσετε με το Customer Service στο τηλέφωνο 18311 για την ανανέωση του 

συμβολαίου σας. 
 

Τιμολόγηση: 
 

Το ευνοϊκότερο πρόγραμμα για το ρεύμα είναι το «Διπλάσια Έκπτωση/24 μήνες» 

στο οποίο η Χρέωση Ενέργειας Ημέρας είναι 0,06286 (€/kWh) και η Χρέωση Ενέργειας 

Νύχτας είναι 0,05619 (€/kWh) με Πάγιο 3,90 (€/μήνα). 

Για το φυσικό αέριο υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος τελικά καταλήγει σε 

έκπτωση 20% επί της Τιμής Προμήθειας Φυσικού Αερίου, αλλά εάν o πελάτης έχει και 

Ηλεκτρικό Ρεύμα στην Protergia τότε η έκπτωση είναι 25% επί της Τιμής Προμήθειας 

Φυσικού Αερίου με Πάγιο 3,50 (€/μήνα). 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία, αρμόδιος ο συνάδελφος Δημήτρης 

Γκριτζάλας (email: dgritzalas@unioneurobank.gr, τηλ.: 210 3614465 – 6944 765557). 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Στάθης Χαρίτος             Γιάννης Σιδεράτος 
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