Σωκαηείο Εργαδοκέλωλ Τραπεδηθής Επητείρεζες
Eurobank
Αρηζ. Εγθρηη. Απόθ. Ποισκ. Πρωη. Αζελώλ 432/1977
Α/Α Βηβιίοσ Αλεγλ. Σσλδηθ. Οργαλ. Πρωη. Αζελώλ 6713 Εηδ. 1956/6-4-2000
Εκκ.Μπελάθε 32, 10678 Αζήλα, Τει. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072
http://www.unioneurobank.gr
e-mail: info@unioneurobank.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 178/7-3-2018

Σςναδέλθιζζερ, ζςνάδελθοι
Θα θέλαμε να ζαρ ενημεπώζοςμε πωρ από σήμερα Τετάρτη 7/03/2018 ξεκινάμε ηην παποσή ηηρ
νέαρ Πποωθηηικήρ για Οικιακούρ πελάηερ από ηην εηαιπία παποσήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ
PROTERGIA, για ηα μέλη ηος Σωμαηείος μαρ.
Η πποζθοπά αποηελεί παπάηαζη ηηρ μέσπι ζήμεπα επιηςσημένηρ ζςνεπγίαρ ηων δύο μεπών και
μάλιζηα με καλύηεποςρ όποςρ:
Προωθητική για Οικιακό – «Διπλάσια Έκπτωση/24μήνες» κε 24κελε δέζκεπζε (πνπ
αληηθαζηζηά ηελ πξνσζεηηθή Δηπιάζηα Έθπησζε/18κήλεο, ε νπνία παύεη λα ηζρύεη)
Οπζηαζηηθά, εληζρύνπκε ηελ Πξνσζεηηθή ηεο Δηπιάζηαο Έθπησζεο 30% γηα ηνπο ζπλεπείο
πειάηεο, πνπ όπσο ζα δείηε γίλεηαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαηαλάισζεο,
θαζώο:
1. Παξέρεη ελέξγεηα εκέξαο έσο θαη 5% θζελόηεξε από ηελ ηηκή Νπρηεξηλνύ!
2. Παξέρεη 15% έθπησζε ζηελ ήδε κεησκέλε ηηκή ηεο Νπρηεξηλήο ρξέσζεο, γηα πειάηεο κε
λπρηεξηλό κεηξεηή!
3. Μεησκέλν πάγην από 4,50 επξώ ζε 3,50 επξώ / κήλα!
4. Είλαη ε κνλαδηθή πξνζθνξά ζηελ αγνξά πνπ Εγγπάηαη ηελ έθπησζε εκπξνζέζκσλ, θαη
κάιηζηα ηελ ΔΙΠΛΑΙΑ γηα 2 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!
Η Προωθητική ιστύει έως και 31/03/2018.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ην ελ ιόγσ πξόγξακκα κπνξείηε λα εληαρζείηε αθόκα θαη εάλ ε
παξνρή ΔΕΝ είλαη ζην όλνκα ζαο. ε θάζε πεξίπησζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα καο
ζηείιεηε είλαη ηα αθόινπζα:
1. θσηνηππία ηεο ταστότητας ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο παξνρήο ξεύκαηνο (θαη ηηο δύν όςεηο)
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2. ηνλ ηειεπηαίν εθδνζέληα λογαριασμό πνπ έρεηε ιάβεη (θαη ηηο δύν όςεηο)
a. ζε πεξίπησζε πνπ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία πιεξσκήο ηνπ ηόηε επηπιένλ ζα
ρξεηαζηνύκε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνύ.
3. θσηνγξαθία ηνπ μετρητή πνπ ζα θαίλεηαη επθξηλώο ε ηξέρνπζα κέηξεζε ή ελαιιαθηηθά
ρεηξόγξαθε θαηαγξαθή ηεο κέηξεζεο θαη απνζηνιή ζε εκάο.
a. ζε πεξίπησζε λπρηεξηλνύ ρξεηαδόκαζηε θαη απηή ηε κέηξεζε
4. Σέινο ζπκπιεξσκέλε ηε ζπλεκκέλε αίτηση κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο παξνρήο
ξεύκαηνο ππνγεγξακκέλε ζηελ πξώηε θαη ηέηαξηε ζειίδα

Εάλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηνλ δηθαηνύρν ηεο παξνρήο ηόηε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά (1o & 4o ) ζα
πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ δηθαηνύρνπ. Επηπιένλ βάζε Ννκνζεζίαο ρξεηάδεηαη λα
πξνζθνκίζεηε
1. είηε κηζζσηήξην από ην TAXIS εθόζνλ λνηθηάδεηαη ην ρώξν
2. είηε από ην Taxis ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε πνπ απνδεηθλύεη όηη ζαο αλήθεη ην
αθίλεην. Ελαιιαθηηθά ην ζπκβόιαην αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ.
Αλ ε παξνρή παξακείλεη ζην ίδην όλνκα δειαδή δελ αιιάμεη ρξήζηε ηόηε δελ απαηηείηαη ε
πξνζθόκηζε ηνπ παξαπάλσ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ε πεξίπησζε πνπ είζαζηε ήδε πειάηεο Protergia παξαθαιώ όπσο
επηθνηλσλήζεηε κε ην Customer Service 18311 γηα αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο.
Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στον συνάδελφο Δημ. Γκριτζάλα
dgritzalas@unioneurobank.gr και στα τηλέφωνα 2103624278 - 2103614465
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος
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