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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 027 / 31-03-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Σίγουρα οι εργαζόμενοι αυτή την εποχή ζορίζονται ιδιαίτερα, εξαιτίας των πληθωριστικών 

πιέσεων και της διογκούμενης ακρίβειας σε όλα τα είδη. 

Εμείς καλύπτουμε μέρος των δαπανών των μελών μας, με αιχμή τα καύσιμα,                          

τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και συνολικά καταναλωτικά αγαθά και 

υπηρεσίες ευρείας ζήτησης, μέσω της χρήσης για τις αγορές σας της ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

EUROBANK (debit)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε συνεργασία με την υπηρεσία Cards Issuing & Loyalty Programs (Eurobank Retail Products 

General Division) δημιουργήσαμε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “€πιστροφή Union X 2” που αποτελεί 

πρόγραμμα επιβράβευσης των μελών μας που είναι κάτοχοι της χρεωστικής κάρτας Eurobank 

(debit) και την χρησιμοποιούν για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε δέκα οχτώ (18) 

συνεργαζόμενες και ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ως εξής: 
 

 

 

Για κάθε συναλλαγή των μελών μας με τις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που αναφέρονται 

παρακάτω, θα κερδίζουν διπλάσια ευρώ €πιστροφή 

από τις συναλλαγές τους και μπορούν να τα 

εξαργυρώσουν σε επόμενες αγορές τους σε 

οποιαδήποτε συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα 

επιχείρηση. 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 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 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

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

http://www.unioneurobank.gr/
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Π.χ.: Αν μία συναλλαγή με χρεωστική κάρτα Eurobank σε μία από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις του 

Προγράμματος “€πιστροφή Union X 2” επιφέρει στον κάτοχο της όφελος 5 €, τότε το μέλος του 

Union θα εισπράξει την διπλάσια χρηματική αξία της επιστροφής, δηλαδή 10 €!!! 
 

Αυτό για κάθε συναλλαγή, εντός αυτού του προγράμματος χωρίς περιορισμό στα είδη των 

υπηρεσιών και των προϊόντων που το μέλος μας επιλέγει να αγοράσει.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Σκλαβενίτης  –  Σούπερ Μ άρκετ  

2. Μασούτης  -   Σούπερ Μ άρκετ  

3. Χαλκιαδάκης  -  Σούπερ Μ άρκετ  

4. EKO  -  Πρατήρι α Καυσίμων  

5. ελίν  -  Πρατήρι α Καυσίμων  

6. Aegean Oil -  Πρατήρι α Καυσίμων  

7. Germanos/Cosmote -  Κι ν .Τηλ . /Τεχνολ . 

8. Πλαίσιο –  Ηλεκτρ.Υπολ./Τεχνολογία  

9. Public  -  Τεχνολογία/Ψυχαγωγί α  

10. ΙΚΕΑ  -  Εί δη Σπι τιού 

11.  α tt ica  -  Πολυκαταστήματα   

12. Hondos Center  -  Καλλυντικά Είδη   

13. Intersport  -  Αθλητι κά Είδη 

14. Jumbo  -  Παι χνίδια      

15. La Pasteria  -  Εστι ατόρι α 

16. everest  -  Καφετέρι α/Fast Food 

17. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο –  Πάρκο  

18. Euroworld  -  Ταξι διωτικά Γραφεί α  

 

 

 

 
 

 

Προσοχή ! 
 

 1. Το κόστος της παραπάνω παροχής (το διπλάσιο της €πιστροφής) αναλαμβάνει το Σωματείο 

μας, χωρίς καμία επιβάρυνση των μελών του. 

 2. Το Προνόμιο δεν θα παρέχεται, όταν στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις ισχύουν έκτακτες 

προωθητικές ενέργειες στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή το μέλος του 

Union Eurobank θα επωφελείται μεν από το αυξημένο ποσοστό €πιστροφής της έκτακτης 

προωθητικής ενέργειας χωρίς την δυνατότητα διπλασιασμού του αυξημένου αυτού ποσοστού 

λόγω του προνομίου. Δηλαδή οι δύο ταυτόχρονες προωθητικές ενέργειες δεν συναθροίζονται 

και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά. 

 3. Το παρόν έχει αόριστη διάρκεια. 

 4. Το πρόγραμμα αφορά μόνο χρεωστικές κάρτες Eurobank(debit). 

 5. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μηχανογραφική εφαρμογή και συνδέει αυτόματα την κάρτα σας 

με τον διπλασιασμό της €πιστροφής. Συνεπώς δεν χρειάζεται η επίδειξη κάρτας μέλους. 

 6. Το επιπλέον ποσό €πιστροφής το πληρώνει το Σωματείο και δεν αποτελεί προωθητική ενέργεια 

σε συνεργασία με τους εμπόρους. Συνεπώς δεν χρειάζεται να ενημερώσετε σχετικά τους ταμίες 

των επιχειρήσεων. 

 7. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται ενημέρωση των καρτών που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα με επικαιροποίηση των μελών (νέα μέλη-αποχωρήσεις). 
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Από την 14/02/2019 υλοποιήθηκε η μεγάλη προσφορά του Σωματείου μας μ ό ν ο  γ ι α  

τ α  μ έ λ η  τ ο υ .  Για κάθε αγορά προϊόντων εστίασης (γεύματα, μικρογεύματα, καφέδες, 

αναψυκτικά, γλυκά κλπ) από τα κυλικεία που λειτουργούν στους μαζικούς χώρους της 

Τράπεζας: 

 

 Κτίρια Νέας Ιωνίας («γευσήνους») 

  Κτίριο Θεσσαλονίκης και Τεώ-Μοσχάτο («Otus»)  

 Κτίριο Κύπρου και Αρχιμήδους-Αθήνα («Otus») 

 Κτίριο «Παπαστράτος»-Πειραιάς («γευσήνους») 

 

 

Έχετε έκπτωση 10%*, χωρίς όριο συναλλαγών 

κάθε μέρα-όλη μέρα  για κάθε αγορά σας  

με την χρεωστική κάρτα Eurobank (debit)!!! 

 

Η προσφορά ισχύει και για όλους τους συναδέλφους-μέλη του Union Eurobank που 

επισκέπτονται τα ως άνω κτίρια της Τράπεζας και όχι μόνο για όσους εργάζονται σε αυτά. 

 

* Η έκπτωση (€πιστροφή) 10% υπολογιζόμενη π.χ. σε ημερήσιες αγορές αξίας 5 € 

αποφέρει ένα όφελος 0,5 € την ημέρα, δηλαδή 12,5 € τον μήνα που στην τελική 

υπερκαλύπτει το σύνολο της συνδικαλιστικής εισφοράς του μέλους μας. 
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Mε την επίδειξη στο ταμείο της Κάρτας Μέλους του Union Eurobank, τα μέλη μας 

επωφελούνται ΕΠΙΠΛΕΟΝ έκπτωσης 10% για κάθε αγορά από τα Είδη Ορόφου, σε 

όλο το δίκτυο των Super Market «Σκλαβενίτης» πανελλαδικά! 

 

 

Οι εκπτώσεις ισχύουν ως εξής: 

 

 

Έ κ π τ ω σ η  1 0 %  

  

 Οικιακός εξοπλισμός, είδη 

διακόσμησης, έπιπλα, φωτιστικά. 

 Ένδυση & υπόδηση. 

 Βιβλία, είδη χαρτοπωλείου. 

 Παιχνίδια, ποδήλατα. 

 Είδη κήπου (εξαιρούνται φυτά, 

λουλούδια, συνθέσεις, σπόροι, 

βολβοί, λιπάσματα & χώματα). 

 Είδη αυτοκινήτου, εργαλεία. 

 Είδη ταξιδίου. 

 Λευκά είδη. 

 Εποχικά είδη (Χριστουγεννιάτικα, 

Πασχαλινά κλπ). 

 Αξεσουάρ, είδη κομμωτηρίου, είδη 

μακιγιάζ. 

 

 

Έ κ π τ ω σ η  5 %  

 

 Ηλεκτρονικά είδη (τηλεοράσεις, 

home cinema, video, συσκευές 

ήχου, τηλέφωνα, φωτογραφικές 

μηχανές, ψηφιακές κορνίζες κα). 

 Ηλεκτρικές μικροσυσκευές. 

 Άγραφα cd-dvd. 
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Μήν ξεχνά τε! 

         Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

         Μέσα στην κρίση και στην εισαγόμενη ακρίβεια κάνουμε, μέσω του Union και 

της χρεωστικής κάρτας της Eurobank συμφέρουσες αγορές.  

 

Ενδεικτικά: 

 

 Βάζουμε βενζίνη μόνο από τα πρατήρια ΕΚΟ, ελίν ή Aegean Oil, όπου έχουμε 

επιστροφή 2%. 

 Για SUPER MARKET οι αγορές μας με €πιστροφή 2% γίνονται στις αλυσίδες 

καταστημάτων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (όπου υπάρχει και επιπλέον έκπτωση 10% και 5% 

στα είδη ορόφου), ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ… 

 Το ίδιο για αγορές στα πολυκαταστήματα ΙΚΕΑ, ATTICA, HONDOS CENTER, 

JUMBO, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, PUBLIC, INTERSPORT κλπ. 

 Για φαγητό και καφέ: EVEREST και LA PASTERIA (10 % €πιστροφή). 

 Στα κυλικεία των κτιρίων της Τράπεζας €πιστροφή 10%. 

 

Το Σωματείο μας με τις μικρές του δυνάμεις και παρά την μείωση των μελών 

του εξαιτίας των αποχωρήσεων με τις εθελούσιες εξόδους συνεχίζει να επιστρέφει 

χρήματα στα μέλη του με παροχές  δ ι α ρ κ ε ί α ς. 

 

 

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ!* 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                             Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

* (Θα ακολουθήσει νέος ενημερωτικός κατάλογος προσφορών) 


