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Πρόγραμμα Έξυπνου Κέρδουσ 

 Ερώτηςη Απάντηςη 

1 Τι εύναι το πρόγραμμα 
«δώρο τα ψιλϊ»;  

Εύναι το πρόγραμμα ϋξυπνου κϋρδουσ που υλοποιεύ η Εθνικό 
Τρϊπεζα από 2 Δεκεμβρύου ’13 ϋωσ 15 Ιανουαρύου ’14, μϋςω 
του οπούου οι κϊτοχοι τησ χρεωςτικόσ κϊρτασ ΕΘΝΟCASH 
PLUS επιβραβεύονται για τισ αγορϋσ που πραγματοποιούν 
ςε επιχειρόςεισ. 

2 Πώσ λειτουργεύ το 
πρόγραμμα;  

Για κϊθε ςυναλλαγό αγορϊσ ϊνω των 10,00€ που θα 
πραγματοποιεύτε ςε POS οποιαςδόποτε επιχεύρηςησ ό ςτο 
internet, η Τρϊπεζα θα ςτρογγυλοποιεύ το ποςό αγορϊσ 
προσ τα πϊνω, ςτο 1,00€, θα ςασ χαρύζει τη διαφορϊ και θα 
την πιςτώνει ςτον καταθετικό ςασ λογαριαςμό.  

3 Πώσ υπολογύζεται το 
κϋρδοσ μου;  

Το  κϋρδοσ υπολογύζεται βϊςει του ποςού αγορϊσ, το οπούο 
θα ςτρογγυλοποιεύται ςτο πληςιϋςτερο 1,00€, π.χ.  
⁄ Ποςό αγορϊσ 31,15€ 
⁄ Στρογγυλοποίηςη ςε: 32,00€ 
⁄ Ποςό κϋρδουσ 0,85€  

4 Ποιεσ αγορϋσ 
ςυμμετϋχουν ςτο 
πρόγραμμα;  

Στο πρόγραμμα ςυμμετϋχουν αγορϋσ ϊνω των 10,00€ που 
επιδϋχονται ςτρογγυλοπούηςη ςτο 1,00€, π.χ. 31,15€ 
/17,01€ /28,45€ /41,82€ /21,50 κ.λπ. Εξαιρούνται αγορϋσ 
με ακϋραια ποςϊ π.χ. 31€ / 17€ / 28€ / 42€ /21€. 

5 Συμμετϋχουν όλεσ οι 
αγορϋσ μου, 
ανεξαρτότωσ ποςού; 

Στο πρόγραμμα ςυμμετϋχουν οι ςυναλλαγϋσ αγορών ϊνω 
των 10,00€. Αγορϋσ αξύασ μικρότερησ των 10,00€ δεν θα 
λαμβϊνονται υπόψη ςτη διαδικαςύα ςτρογγυλοπούηςησ και 
πύςτωςησ κϋρδουσ.   

6 Το ποςό κϋρδουσ 
διαφοροποιεύ το ποςό 
τησ αγορϊσ μου; 

Το κϋρδοσ του προγρϊμματοσ θα υπολογύζεται επύ του 
ποςού τησ αγορϊσ ςασ, αλλϊ το ποςό τησ αγορϊσ παραμϋνει 
αμετϊβλητο. Το κϋρδοσ ςασ θα πιστωθεί ςτον καταθετικό 
ςασ λογαριαςμό ςτισ 31.1.2014 και θα  μπορεύτε να το 
αξιοποιόςετε εύτε για νϋα αγορϊ εύτε για ανϊληψη. Ενώ, θα 
ςυνυπολογύζεται και ςτο κεφϊλαιο που τοκύζεται με το 
τρϋχον επιτόκιο. 

7 Κερδύζω και για τισ 
αγορϋσ μου ςε ϊλλο 
νόμιςμα;  

Ναι, εφόςον το ιςόποςο τησ ςυναλλαγόσ ςε Ευρώ 
επιδϋχεται ςτρογγυλοπούηςη. Ο υπολογιςμόσ του κϋρδουσ 
θα γύνεται ςτο ποςό που χρεώθηκε ο λογαριαςμόσ ςασ.  

8 Οι πληρωμϋσ οφειλών 
μου αποφϋρουν 
κϊποιο κϋρδοσ;  

Στο πρόγραμμα ςυμμετϋχουν οι ςυναλλαγϋσ ςε Δ.Ο.Υ. για 
την εξόφληςη οικονομικών ςασ υποχρεώςεων, εφόςον 
επιδϋχονται ςτρογγυλοπούηςη.  

9 Υπϊρχουν 
προώποθϋςεισ για την 
πύςτωςη του κϋρδουσ; 

Προκειμϋνου να πιςτωθεύ το ςυνολικό κϋρδοσ ςτο τϋλοσ του 
προγρϊμματοσ, θα πρϋπει: 

- Η κϊρτα να εύναι chip χρεωςτικό ΕΘΝΟCASH PLUS 
(φυςικών προςώπων), ςε ιςχύ. 

- Να εύναι ςυνδεδεμϋνοσ ςτην κϊρτα τουλϊχιςτον 
ϋνασ λογαριαςμόσ καταθϋςεων. 

- Να ϋχει ςυγκεντρωθεύ ελϊχιςτο ςυνολικό κϋρδοσ 
0,50€.  

- Να μην βρύςκεςτε ςε διαδικαςύα Δικαςτικού ό 
Εξωδικαςτικού Συμβιβαςμού με την Τρϊπεζα. 

- Να μην εύναι ςε καθυςτϋρηςη οποιοδόποτε τυχόν 
προώόν ςασ ϋχει χορηγηθεύ από την Τρϊπεζα (δϊνειο 
ό πιςτωτικό κϊρτα)  
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10 Πότε θα γύνει η 
πύςτωςη του κϋρδουσ; 

Στισ 31.1.2014 η Τρϊπεζα θα πιςτώςει ςτον καταθετικό 
λογαριαςμό που εύναι ςυνδεδεμϋνοσ με τη χρεωςτικό ςασ 
κϊρτα, το ςυνολικό κϋρδοσ ςασ από το πρόγραμμα. 

11 Πώσ ενημερώνομαι για 
το κϋρδοσ μου;  

 Μϋςω του statement του καταθετικού λογαριαςμού, αν 
ϋχετε τρεχούμενο λογαριαςμό. 

 Μϋςω του βιβλιαρύου καταθϋςεων, αν ϋχετε λογαριαςμό 
ταμιευτηρύου. 

 Μϋςω του internet banking τησ ΕΤΕ, εφόςον εύςτε 
ςυνδρομητόσ τησ υπηρεςύασ. 

 Τηλεφωνικϊ, μϋςω του Τμόματοσ Εξυπηρϋτηςησ 
Πελατών τησ Τρϊπεζασ, ςτο τηλ. 181818. 

Τα ποςϊ αυτϊ θα αποτυπώνονται χωριςτϊ, με κωδικό 
«030» και περιγραφό «ΚΕΡΔΟΣ ΕΘΝΟCASH».  

12 Τι ποςό μπορώ να 
κερδύςω ςε κϊθε 
αγορϊ μου; 

Το ποςό κϋρδουσ εξαρτϊται από το ποςό τησ ύδιασ τησ 
αγορϊσ ςασ. Μπορεύτε να κερδύςετε ωσ και 0,99€ ανϊ 
ςυναλλαγό αγορϊσ.  

13 Τι ποςό μπορώ να 
κερδύςω ςυνολικϊ από 
το πρόγραμμα; 

Το κϋρδοσ ςασ από το πρόγραμμα εξαρτϊται από τη 
ςυχνότητα των αγορών ςασ. Πραγματοποιώντασ 
ςυχνότερεσ αγορϋσ ςε επιχειρόςεισ, μπορεύτε να αυξόςετε 
το κϋρδοσ που θα ςυγκεντρώνετε από το πρόγραμμα. Το 
ςυνολικό μϋγιςτο ποςό κϋρδουσ που μπορεύτε να 
ςυγκεντρώςετε εύναι 30€. 

14 Πώσ μπορώ να κϊνω 
χρόςη των ποςών 
κϋρδουσ;  

Μπορεύτε να κϊνετε χρόςη των ποςών αυτών εύτε για 
αγορϊ προώόντων και υπηρεςιών εύτε για ανϊληψη 
μετρητών και πληρωμό οφειλών μϋςω ΑΤΜ.  

15 Το ποςό του κϋρδουσ 
τοκύζεται;  

Ναι. Το ποςό κϋρδουσ θα πιςτωθεύ ςτον καταθετικό ςασ 
λογαριαςμό, τρεχούμενο ό ταμιευτηρύου, αυξϊνοντασ το 
υπόλοιπό του. Επομϋνωσ, θα ςυνυπολογύζεται ςτο κεφϊλαιο 
που τοκύζεται. Άρα, μπορεύτε να αυξόςετε τουσ τόκουσ του 
καταθετικού ςασ λογαριαςμού μϋςω τησ χρόςησ τησ 
χρεωςτικόσ ςασ κϊρτασ για αγορϋσ. 

16 Σε τι εύδουσ 
επιχειρόςεισ μπορώ να 
κϊνω αγορϋσ για να 
επωφεληθώ από το 
πρόγραμμα; 

Το «δώρο τα ψιλϊ» ιςχύει για τισ αγορϋσ ςασ ςε 
οποιαδόποτε επιχεύρηςη δϋχεται κϊρτεσ Maestro, 
οπουδόποτε ςτον κόςμο. Πραγματοποιόςτε απλϊ τισ 
καθημερινϋσ ςασ αγορϋσ βαςικών ειδών, π.χ. supermarket, 
ϋνδυςη, υπόδηςη, βιβλύα, αναλώςιμα, χρηςιμοποιώντασ την 
ΕΘΝΟCASH PLUS αντύ μετρητών. 

17 Πρϋπει να αλλϊξω  τισ 
αγοραςτικϋσ μου 
ςυνόθειεσ για να 
επωφεληθώ από το 
«δώρο τα ψιλϊ»;  

Όχι. Θα ςυνεχύςετε να καλύπτετε τισ καθημερινϋσ ςασ 
ανϊγκεσ πληρώνοντασ με την ΕΘΝΟCASH PLUS αντύ 
μετρητών και παρϊλληλα θα επωφελεύςτε από το 
πρόγραμμα ϋξυπνου κϋρδουσ. 

18 Έχω κϊποια 
επιβϊρυνςη από τη 
ςυμμετοχό μου ςτο 
πρόγραμμα;  

Όχι. Τα ποςϊ ςτρογγυλοπούηςησ θα καταβϊλλονται από την 
Τρϊπεζα χωρύσ καμύα δικό ςασ επιβϊρυνςη. Γενικότερα, 
όπωσ γνωρύζετε, η χρόςη τησ χρεωςτικόσ κϊρτασ 
ΕΘΝΟCASH PLUS για αγορϋσ αγαθών και υπηρεςιών δεν 
ςυνεπϊγεται ϊλλεσ χρεώςεισ για τον κϊτοχο, πϋραν του 
ποςού τησ αγορϊσ.  

 


