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Επισκευαστικά και Πράσινα Δάνεια Κατοικίας 
με ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό όφελος

Στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, η επισκευή/ανακαίνιση της κατοικίας 

είναι πλέον μία ορατή ανάγκη προκειμένου οι πολίτες να βελτιώσουν την ποιότητα της 

ζωής τους, ή/και να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. 

Η Eurobank προσφέρει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα 

μία τέτοια απόφαση. Η ανάγκη του πελάτη καλύπτεται πλέον σε όλο της το φάσμα μέσα 

από τα Επισκευαστικά και Πράσινα Δάνεια Κατοικίας, προσφέροντας εναλλακτικές 

λύσεις με εύρος τιμολόγησης και χαρακτηριστικών για κάθε πελάτη. 

Σήμερα, ακολούθως της επιτυχημένης καμπάνιας για το επισκευαστικό δάνειο του 

Οκτωβρίου (2013), η Eurobank προσφέρει και ένα επιπλέον κίνητρο στον πολίτη που 

επιθυμεί να επισκευάσει, ανακαινίσει ή να αναβαθμίσει ενεργειακά του ακίνητο του. 

Μέσα από τη συνεργασία της με διακεκριμένες εταιρείες της αγοράς διασφαλίζει 

έκπτωση 10% στο συνολικό κόστος των εργασιών!
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Προωθητική Ενέργεια με Προμηθευτές

Η Eurobank σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς ανακαίνισης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης

κατοικίας, έχει εξασφαλίσει έκπτωση 10% στα προϊόντα που διαθέτουν, σε όλους τους πελάτες – φυσικά πρόσωπα, που θα λάβουν

δάνειο για επισκευή / ανακαίνιση κατοικίας από την Τράπεζα, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της προσφοράς.

Ο πελάτης  χρηματοδοτείται με 

δάνειο επισκευής / ανακαίνισης από 

τη Eurobank. Εφόσον επιλέξει για τις 

παρεμβάσεις του να προμηθευτεί 

υλικά από τις συνεργαζόμενες 

εταιρείες, απολαμβάνει 10% 

έκπτωση στο κόστος αυτών.

Η Eurobank συνεργάζεται βάσει 

συμφωνητικού συνεργασίας με τις 

πιο αξιόπιστες εταιρείες της 

αγοράς. Προσφέρει προβολή στις 

συνεργαζόμενες εταιρείες με co-

brand διαφήμιση σε έντυπα μέσα.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες 

απολαμβάνουν τη δωρεάν 

προβολή από τη Eurobank και 

προσφέρουν προσυμφωνημένο 

ποσοστό έκπτωσης 10% στον 

πελάτη της Τράπεζας.

δάνειο

10% έκπτωση

προβολή

Co-brandεπισκευής / 

ανακαίνισης

κατοικίας
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Διευκρινήσεις & σημεία προσοχής

Προϊόντα στα οποία παρέχεται η έκπτωση
Η έκπτωση ισχύει εφόσον ο πελάτης λάβει πράσινο δάνειο κατοικίας, επισκευαστικό, στεγαστικό, προσωπικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση με 

σκοπό την επισκευή, ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας (βλ. Appendix, slide 8). 

Κανάλια πωλήσεων 
Η ενέργεια αφορά στο Δίκτυο Καταστημάτων της Eurobank, ενώ δεν θα προωθείται από το Δίκτυο Καταστημάτων του Νέου Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου.

Επιλογή εμπόρου / εγκαταστάτη
Ο πελάτης, εάν θέλει να επωφεληθεί της έκπτωσης, θα πρέπει κατά την επίσκεψη του στο Κατάστημα της Τράπεζας να λάβει τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας ώστε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη συνεργαζόμενη εταιρεία που τον ενδιαφέρει, ανάλογα με τις εργασίες που προτίθεται να 

κάνει (ο MLO στο Κατάστημα θα δώσει το τηλέφωνο επικοινωνίας, βλ. slide 5). Η εταιρεία θα του υποδείξει τον έμπορο / εγκαταστάτη που 

βρίσκεται στην περιοχή του πελάτη και που θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει με τη συμφωνηθείσα έκπτωση. 

Υπολογισμός της έκπτωσης
Η έκπτωση 10% υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της προσφοράς που θα δοθεί από τον έμπορο / εγκαταστάτη στον πελάτη (που περιλαμβάνει 

το κόστος των υλικών, τις εργασίες και την αμοιβή του εγκαταστάτη). 

Προσφορές από περισσότερες εταιρείες
Ο πελάτης ενδέχεται να θέλει να κάνει εργασίες στο ακίνητο του που να αφορούν  πχ. την αλλαγή του συστήματος θέρμανσης , και τη μόνωση, 

και την ανακαίνιση της κουζίνας του. Έτσι, θα πάρει προσφορές από περισσότερους εμπόρους / εγκαταστάτες με προμήθεια υλικών από 

περισσότερες από μία συνεργαζόμενες εταιρείες (πχ. θα πάρει προσφορά για ένα σύστημα αντλίας θερμότητας από την Daikin/Carrier, άλλη 

προσφορά για αλλαγή αλουμινίων από την Aluminco/Europa, και άλλη προσφορά για νέα έπιπλα κουζίνας από την ΙΚΕΑ). Στην περίπτωση αυτή, 

η έκπτωση 10% θα ισχύει σε κάθε προσφορά από τη στιγμή που περιλαμβάνει προμήθεια υλικών από συνεργαζόμενες εταιρείες.  
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Ποιες εταιρείες συμμετέχουν *

IKEA AE - Έπιπλα κουζίνας, είδη μπάνιου

www.ikea.gr Επικοινωνία : 210  00.00.000

DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΕ - Συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και εξαερισμού

www.daikin.gr Επικοινωνία : 210  87.61.300

ΑΗΙ CARRIER Ν.Α. Ευρώπης ΑΕ - Συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και εξαερισμού

www.carrier.gr Επικοινωνία : 210  67.96.300

BUDERUS (ROBERT BOSCH AE) - Συστήματα θέρμανσης

www.buderus.gr Επικοινωνία : 210  57.01.410

POLYKEM - Δομικά και μονωτικά προϊόντα

www.polykem.gr Επικοινωνία : 210  81.61.857– τηλ. κέντρο Kelyfos

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε - Συστήματα αλουμινίου

www.profil.gr Επικοινωνία : 22620 32.100

ALUMINCO - Συστήματα αλουμινίου

www.aluminco.com Επικοινωνία : 210  00.00.000

5* Είναι σηµαντικό οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν µε τις εταιρείες στα παραπάνω τηλέφωνα διότι θα του υποδείξουν τον έµπορο / εγκαταστάτη που βρίσκεται στην περιοχή τους 

και που θα µπορούσαν να τον εξυπηρετήσουν µε τη συµφωνηθείσα έκπτωση. 
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Η διαδικασία

Ο πελάτης λαμβάνει 

προσφορά για το 

δάνειο και 

ενημερώνεται για 

τις συνεργαζόμενες 

εταιρείες και την 

έκπτωση 10% που 

δικαιούται

KTM Eurobank

Το Στέλεχος του 

Καταστήματος 

δίνει έντυπο με 

τα τηλέφωνα των 

συνεργαζόμενων 

εταιρειών.

KTM Eurobank

Ο πελάτης 

επικοινωνεί με τις 

συνεργαζόμενες 

εταιρείες του 

προγράμματος για 

να ενημερωθεί για 

τους εμπόρους & 

εγκαταστάτες που 

τον εξυπηρετούν

Ο πελάτης 

επισκέπτεται τον 

έμπορο / 

εγκαταστάτη και 

λαμβάνει 

προσφορά με 

έκπτωση 10% 

λόγω της 

χρηματοδότησης 

μέσω Eurobank

Αίτηση δανείου στο 

ΚΤΜ. 

Συμπεριλαμβάνεται 

η προσφορά του 

εμπόρου / 

εγκαταστάτη (με την 

έκπτωση)

KTM Eurobank

Το δάνειο 

προχωρά με την 

κανονική 

διαδικασία, 

αξιολογείται  και 

εγκρίνεται. 

HHL

Ο πελάτης 

ενημερώνεται για 

την έγκριση του 

δανείου και 

υπογράφει 

σχετική  

σύμβαση. Το 

κατ/μα 

επικοινωνεί 

με το 69000

KTM Eurobank

Η Διεύθυνση 

εξυπηρέτησης 

του HHL

αποστέλλει 

επιστολή για την 

έγκριση του 

δανείου και για 

την έκπτωση από 

τους συνεργαζό-

μενους εμπόρους

HHL

Το κατ/μα 

παραδίδει 

στον 

πελάτη τις 

σχετικές 

επιστολές  

KTM Eurobank

Εκταμίευση 

προκαταβολής με 

δίγραμμη επιταγή 

/απευθείας κατάθεση 

στο λογαριασμό στον 

έμπορο / 

εγκαταστάτη, ή 

μετρητά στον πελάτη

Household Lending /

KTM Eurobank

Ολοκλήρωση 

εργασιών στο ακίνητο 

και προσκόμιση 

σχετικών 

παραστατικών ή 

κατόπιν αυτοψίας για 

επισκευαστικά

Πελάτης Πελάτης

Πελάτης

Τελική Εκταμίευση με 

δίγραμμη επιταγή/ 

απευθείας κατάθεση  

στον έμπορο / 

εγκαταστάτη, ή 

μετρητά στον πελάτη. 

Εξοφλείται ο 

προμηθευτής

Household Lending /

KTM Eurobank



Appendix



Matrix 
Δανείων Ιδιωτών για Επισκευή / Ανακαίνιση Κατοικίας

* Χορηγείται εφόσον καλύπτονται  

οι προϋποθέσεις  του 

Προγράμματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - Τι είδους επισκευές επιθυμείτε να κάνετε στο σπίτι σας;

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Επιχορήγηση ποσού 

έως 70% (για ατομικό 

εισόδημα έως 12.000€ ή 

20.000€ οικογενειακό)

• Άτοκο δάνειο (έως την 

31.12.2015) – ελάχιστοι 

τόκοι στη συνέχεια έως 

τη λήξη του δανείου

• Κάλυψη κόστους 

ενεργειακών 

επιθεωρήσεων

• Κάλυψη κόστους 

συμβούλου έργου

• Φοροαπαλλαγή έως 

300€

• Έκπτωση 10% από 

συνεργαζόμενες 

εταιρείες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κάλυψη 100% του 

κόστους των εργασιών 

• Το επιτόκιο ενδέχεται 

να μειωθεί έως και 

0,70% ανάλογα με το 

προφίλ του πελάτη

• Για το 20% του ποσού 

δεν απαιτούνται 

παραστατικά

• Ευελιξίες 

αποπληρωμής του 

δανείου

• Χωρίς εμπράγματη 

εξασφάλιση

• Γρήγορη διαδικασία 

μέχρι την εκταμίευση

• Έκπτωση 10% από 

συνεργαζόμενες 

εταιρείες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κάλυψη 100% του 

κόστους των εργασιών 

ανεξαρτήτως ποσού

• Μεγάλη διάρκεια 

αποπληρωμής

• Μικρότερη μηνιαία 

δόση δανείου

• Το επιτόκιο ενδέχεται 

να μειωθεί έως και 

0,75% ανάλογα με το 

προφίλ του πελάτη

• Ευελιξίες 

αποπληρωμής του 

δανείου

• Έκπτωση 10% από 

συνεργαζόμενες 

εταιρείες

Ποσό < 15.000€

Πρόγραμμα 

«Εξοικονόμηση Κατ’ 

Οίκον»*

Θέλω να κάνω πράσινες εργασίες για 

εξοικονόμηση ενέργειας
Θέλω να κάνω επισκευές στο σπίτι για 

λειτουργικούς ή αισθητικούς λόγους

Ποσό > 15.000€ Ποσό < 10.000€ Ποσό > 10.000€

Πράσινο Δάνειο 

Κατοικίας –

Εξοικονόμηση Ενέργειας 

(χωρίς εξασφάλιση)

Πράσινο Δάνειο 

Κατοικίας –

Εξοικονόμηση Ενέργειας 

(με προσημείωση)

Προσωπικό Δάνειο Επισκευαστικό Δάνειο 

(με προσημείωση)

ΗΟΜΕ CASH 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κάλυψη 100% του 

κόστους των εργασιών

• Χαμηλότερο επιτόκιο 

λόγω εξασφάλισης, 

που ενδέχεται να 

μειωθεί έως και 0,75% 

ανάλογα με το προφίλ 

του πελάτη

• Μεγαλύτερη διάρκεια 

αποπληρωμής 

• Μικρότερη μηνιαία 

δόση δανείου

• Για το 20% του ποσού 

δεν απαιτούνται 

παραστατικά

• Ευελιξίες 

αποπληρωμής του 

δανείου

• Έκπτωση 10% από 

συνεργαζόμενες 

εταιρείες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καλύπτεται 

οποιαδήποτε 

χρηματική ανάγκη του 

πελάτη, χωρίς να 

απαιτείται  

προσκόμιση 

παραστατικών

• Το επιτόκιο ενδέχεται 

να μειωθεί έως και 

5,40% ανάλογα με το 

προφίλ του πελάτη

• Ευελιξίες 

αποπληρωμής του 

δανείου

• Χωρίς εμπράγματη 

εξασφάλιση

• Γρήγορη και απλή 

διαδικασία μέχρι την 

εκταμίευση

• Έκπτωση 10% από 

συνεργαζόμενες 

εταιρείες 8


