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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. 

 

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  
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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                  

μόνο για τα μέλη του.   

 

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. 

 

 

 

 


