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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε 
 

 

H Εθνική Τράπεζα παρέχει από το 1956 υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών για λογαριασμό των μελών του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου, τα οποία διατηρούν επαγγελματικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της  με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τα μέλη του.  

Το νέο βελτιωμένο πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει τόσο την αναβάθμιση υφισταμένων υπηρεσιών προς τα μέλη 

του ΤΕΕ, όσο και μία σειρά από νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες  που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα, για να μην 

αφιερώνεται χρόνος στη διεκπεραίωση καθημερινών συναλλαγών. 

Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από την ασφάλεια και την αξιοπιστία της Εθνικής Τράπεζας, τη στήριξη του 

Προσωπικού Συμβούλου Business Banking, καθώς και από ειδική προνομιακή τιμολόγηση που παρέχεται στα μέλη 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου που θα αξιοποιήσουν το νέο πακέτο υπηρεσιών. 
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Υπηρεσίες  Πλεονεκτήματα   

Επαγγελματικός 

PLUS Μηχανικοί 

Μέλη  T.E.E. 

Το ολοκληρωμένο 

«ταμείο»  του 

επαγγελματία 

μηχανικού μέσω του 

οποίου μπορεί να 

πραγματοποιεί όλες 

τις συναλλαγές του 

εύκολα, γρήγορα και 

οικονομικά 

 Προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο στον καταθετικό λογαριασμό. 

 Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών, εφόσον τηρούνται τα τραπεζικά 

κριτήρια. 

 Έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο στο δικαίωμα υπερανάληψης και 

προεγκεκριμένο πιστωτικό όριο € 1.000. 

 Έκπτωση 15% στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια των Δανείων «Άρση Βαρών 

οφειλών ΕΤΕ»,  «Ανταπόδοση». 

 Εκπτώσεις επί εξόδων στεγαστικού δανείου, Ανοιχτού Επαγγελματικού Πλάνου 

και προσωπικού δανείου «Ανταπόδοση». 

 Δυνατότητα χορήγησης μη επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου με ευνοϊκό 

περιθώριο επιτοκίου. Έκπτωση 30% στην εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο 

αιτήματος και έγκρισης δανείου της Τράπεζάς μας. 

 Έκπτωση μιας (1) μονάδας στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια πιστωτικών καρτών 

και δωρεάν συνδρομή για όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού. 

 Δωρεάν αυτόματη πληρωμή λογαριασμών-υποχρεώσεων σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, για 

όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού. 

 Δυνατότητα ανέξοδης μεταφοράς ποσών, για κάλυψη υποχρεώσεων σε τακτές 

ημερομηνίες από τον λογαριασμό και πίστωση άλλου λογαριασμού Ε.Τ.Ε. του 

καταθέτη ή άλλου δικαιούχου. 

 Δυνατότητα  συμμετοχής στα Προγράμματα Επιδότησης Υγείας Φροντίδα 

Νοσηλείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πρόληψη για όλους και 

Ασφάλισης Οχήματος, με ευνοϊκή τιμολόγηση. 

Debit Mastercard 

Νέα χρεωστική κάρτα 

της Τράπεζας που 

ενσωματώνει την 

τεχνολογία ανέπαφων 

συναλλαγών 

 24ωρη εξυπηρέτηση, 7ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. 

 Εξοικονόμηση χρόνου.  

 Συναλλαγές στο διαδίκτυο σε χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήματα που φέρουν το 

σήμα MasterCard. 

 Ευρεία σειρά πρόσθετων συναλλαγών, όπως προκράτηση ξενοδοχείου, πάγιες 

εντολές για τακτικές υποχρεώσεις, τηλεφωνικές και ταχυδρομικές παραγγελίες. 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα go4more που σας επιβραβεύει για τις καθημερινές σας 

αγορές σε εκατομμύρια επιχειρήσεις με το σήμα MasterCard. 
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Yπηρεσίες i-bank 

internet banking 

mobile banking 

phone banking 

i bank simple pay 

 Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank με δωρεάν χορήγηση συσκευής 

παροχής κωδικών ασφαλείας i-code ή δωρεάν παροχή υπηρεσίας sms i code.  

 Ασφάλεια και ταχύτητα για πιο βασικές πληροφοριακές και εγχρήματες 

τραπεζικές συναλλαγές μέσω έξυπνων τηλεφώνων (smartphones). 

 Ευκολία καθώς η πλατφόρμα mobile banking είναι εύχρηστη και κοινή με το i-

bank Internet Banking. 

 Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση μέσα  από τηλεφωνικό σύστημα που 

αντιλαμβάνεται τη φυσική ομιλία για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών ή 

την παροχή πληροφοριών για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Εξόφληση των αμοιβών μηχανικών, του ποσοστού ανταπόδοσης ή της 

συνδρομής του ΤΕΕ: 

- ανέξοδα μέσω internet/phone banking 

 Εξόφληση του ποσοστού ανταπόδοσης ή της συνδρομής του ΤΕΕ: 

- ανέξοδα μέσω της υπηρεσίας i bank simple pay με χρέωση καρτών Εθνικής 

Τράπεζας  

 Εξόφληση της συνδρομής του ΤΕΕ: 

- με προμήθεια 0,75% μέσω της  υπηρεσίας i bank simple pay  με χρέωση 

καρτών άλλων τραπεζών 

“i-bank pay  

 4 business”  

αποδοχή πληρωμών 

με κάρτες ή και  από 

κινητά τηλέφωνα 

πελατών   

 Άμεσες εισπράξεις από πληρωμές καταναλωτών και μέσω κινητών τηλεφώνων 

(συσκευές  Android & iPhone). 

  Ασφάλεια.  

 Εξαιρετικά πολύ χαμηλή προμήθεια εκκαθάρισης προσαρμοσμένη στις ανάγκες 

του κλάδου. 

 Άμεση πίστωση των χρημάτων στο λογαριασμό σας. 
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Αποδοχή πληρωμών 

χρεωστικών ή 

πιστωτικών καρτών 

μέσω του 

 “i-bank POS” 

 

 

 

Η Εθνική Τράπεζα 

παρέχει στα μέλη του 

Τεχνικού 

Επιμελητηρίου 

Ελλάδας τη 

δυνατότητα να 

αποδέχονται 

συναλλαγές με 

πιστωτικές, 

χρεωστικές και 

προπληρωμένες 

κάρτες μέσω ενός 

σύγχρονου και 

διαρκώς 

εξελισσόμενου δικτύου 

τερματικών POS 

 Εξυπηρέτηση όλων των διεθνών καρτών που φέρουν τα σήματα MASTERCARD, 

VISA, ΜAESTRO, JCB, όλων των ελληνικών και ξένων τραπεζών. 

 Ταχύτητα στην πραγματοποίηση των συναλλαγών, σύνδεση μέσω διαδικτύου. 

 Ασφάλεια στην πραγματοποίηση των συναλλαγών, πρότυπο PCI V3.0. 

 Αποδοχή των καρτών που υποστηρίζουν ανέπαφες συναλλαγές (Contactless) 

 Τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη καλώντας στο                                           

210 950 3600, λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

 Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους, έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον τύπο της τερματικής συσκευής 

που επιθυμούν με τους ακόλουθους προνομιακούς όρους απόκτησης, που 

εξασφάλισε η Τράπεζα μέσω της εταιρείας Mellon Technologies: 

Τύπος τερματικού  Χαρακτηριστικά  Κόστος Απόκτησης            

μέσω αγοράς  

Μηνιαίο Κόστος  

Συντήρησης  
 

iCT 220  Επιτραπέζιο με ασπρόμαυρη 

οθόνη (PCI 3.0, Contactless)  

€159, πλέον ΦΠΑ  €2, πλέον ΦΠΑ  

iCT 250  Επιτραπέζιο με έγχρωμη 

οθόνη (PCI 3.0, Contactless)  

€182, πλέον ΦΠΑ  €2, πλέον ΦΠΑ  

iWL 220  Φορητό, Wi-Fi, ασπρόμαυρη 

οθόνη (PCI 3.0, Contactless)  

€329, πλέον ΦΠΑ  €2, πλέον ΦΠΑ  

iWL 220  Φορητό, GPRS, ασπρόμαυρη 

οθόνη (PCI 3.0, Contactless)  

€296, πλέον ΦΠΑ  €4, πλέον ΦΠΑ  

iWL 250  Φορητό, 3G, έγχρωμη οθόνη 

(PCI 3.0, Contactless)  

€429, πλέον ΦΠΑ  €4, πλέον ΦΠΑ  

iCMP  Φορητό, mobile POS, 

ασπρόμαυρη οθόνη (PCI 3.0, 

Contactless)  

 

€99, πλέον ΦΠΑ 1  €5, πλέον ΦΠΑ  

Τύπος τερματικού  Χαρακτηριστικά  Κόστος Απόκτησης            

μέσω μίσθωσης  

Μηνιαίο Κόστος  

Συντήρησης για τους 

πρώτους 24 μήνες * 
 

iCT 220  Επιτραπέζιο με ασπρόμαυρη 

οθόνη (PCI 3.0, Contactless)  

€69, πλέον ΦΠΑ  €6,00 πλέον ΦΠΑ  

iCT 250  Επιτραπέζιο με έγχρωμη 

οθόνη (PCI 3.0, Contactless)  

€69, πλέον ΦΠΑ  €7,00 πλέον ΦΠΑ  

iWL 220  Φορητό, Wi-Fi, ασπρόμαυρη 

οθόνη (PCI 3.0, Contactless)  

€69, πλέον ΦΠΑ  €13,50 πλέον ΦΠΑ  

iWL 220  Φορητό, GPRS, ασπρόμαυρη 

οθόνη (PCI 3.0, Contactless)  

€69, πλέον ΦΠΑ  €14,00 πλέον ΦΠΑ  

iWL 250  Φορητό, 3G, έγχρωμη οθόνη 

(PCI 3.0, Contactless)  

€69, πλέον ΦΠΑ  €20,00 πλέον ΦΠΑ  

*μετά τους 24 μήνες το κόστος συντήρησης στη μίσθωση μειώνεται στο επίπεδο του κόστους 

συντήρησης μέσω αγοράς 

 

Σε ό,τι αφορά τις προμήθειες εκκαθάρισης, για κάθε συναλλαγή που διενεργείται μέσω 

των τερματικών συσκευών POS, αποδίδεται στην Εθνική Τράπεζα προμήθεια η οποία 

ορίζεται ανά είδος και τύπο κάρτας επί της ονομαστικής αξίας κάθε συναλλαγής, σε 

ποσοστό επί τοις εκατό [%], ως ακολούθως: 

 
Κάρτες Πληρωμών  VISA  MASTERCARD  DEBIT MASTERCARD MAESTRO  

Έκδοσης ΕΤΕ  0,75%  0,75%  0,75%  
Έκδοσης άλλων Τραπεζών                 0,75%  0,75%  0,75%  
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Ταμειακή 

Εξυπηρέτηση 

 

 

 Κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των μελών του ΤΕΕ στα ταμεία των 

Καταστημάτων της Τράπεζας με την επίδειξη Βεβαίωσης Μέλους του ΤΕΕ. 

 Εξόφληση των αμοιβών μηχανικών, του ποσοστού ανταπόδοσης ΤΕΕ και της 

συνδρομής των μελών του ΤΕΕ, ανέξοδα μέσω του γκισέ των Καταστημάτων της 

Τράπεζας.  

 Εξόφληση της συνδρομής των μελών του ΤΕΕ, ανέξοδα μέσω ανάθεσης πάγιας 

εντολής. 

Πρόγραμμα 

«Ασφάλισης Έργου» 

 

Ένα συμβόλαιο  

«Κατά παντός 

κινδύνου» 

 για κάθε κατηγορία 

τεχνικών έργων και 

προϋπολογισμού 

 

 Ασφάλιση που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις κατασκευής ή 

ανακατασκευής ενός έργου.  

 Ολοκληρωμένη κάλυψη για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: 

Φυσικά φαινόμενα, Φωτιά, Πολιτικούς κινδύνους, κακόβουλη ενέργεια τρίτων, 

ανθρώπινα λάθη, ελαττωματικό σχεδιασμό, καθώς και για κινδύνους που μπορεί 

να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του «κυρίου» του έργου, στο 

μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό, κατά τη διάρκεια συντήρησης και μέχρι την 

οριστική παραλαβή του έργου. 

 Προστασία του σύγχρονου επαγγελματία σε σχέση με την ευθύνη του προς 

τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις τόσο του ίδιου όσο και συνεργατών του 

κατά την άσκηση της δραστηριότητας του. 

 

Πρόγραμμα 

εξαργύρωσης πόντων 

“Go4more” 

 

 Εξαργύρωση των πόντων που έχετε συλλέξει στις συνεργαζόμενες με την 

Τράπεζα επιχειρήσεις αλλά και σε προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας. 

 Επιβράβευση για την εξόφληση των υποχρεώσεών σας μέσω i-bank internet 

banking/i-bank pay 4 business κερδίζοντας  πόντους για κάθε ευρώ πληρωμής 

εξαργυρώνοντας τους πόντους σας όπως εσείς επιθυμείτε. 
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Χρηματοδότηση 

Ρευστότητας 

Προϊόν 

Προϊόν ανοικτής πίστωσης (Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο) με 

υποχρεωτική καταβολή μόνο των τόκων (με ελάχιστο ποσό τα 

€50 μηνιαίως) και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου. 

Ύψος 

Χρηματοδότησης 

Το ύψος χρηματοδότησης καθορίζεται με βάση την αξιολόγηση 

οικονομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του πελάτη / 

μέλους ΤΕΕ. 

Επιτόκιο 

Βασικό Κυμαινόμενο Επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης της 

Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(σήμερα 5,85%) πλέον περιθωρίου  από  1,5% έως 2,5%. 

Το επιτόκιο προσαυξάνεται με την προβλεπόμενη κατά 

περίπτωση εισφορά Ν. 128/75. 

Λοιπά Έξοδα 

30% έκπτωση στα έξοδα επεξεργασίας και αξιολόγησης 

αιτήματος επί των ετησίων εξόδων του Τιμολογίου Τραπεζικών 

Εργασιών (ενδεικτικά για δάνεια έως €30.000 από €300 σε 

€210). 

Προϊόν 

Έκδοση εγγυητικών επιστολών όλων των κατηγοριών με 15% 

έκπτωση στα προβλεπόμενα έξοδα.  

Ενδεικτικά:   

•min στις Ε/Ε κατηγορίας Α’ (συμμετοχή σε διαγωνισμούς) από 

€30 σε €25,5  

•min στις Ε/Ε κατηγορίας Β’ (καλής εκτέλεσης συμβάσεων), από 

€40 σε €34 

•min στις Ε/Ε/ κατηγορίας Γ’ (λήψης προκαταβολών) από €45 

σε €38,25 

Εξασφαλίσεις 
Οι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές ή/και εμπράγματες, που θα 

καθορίζονται με βάση την αξιολόγηση του πελάτη 

Δυνητική 

Πελατεία 

Επαγγελματίες – Μέλη του ΤΕΕ: 

 μη χρηματοδοτούμενοι από την Εθνική Τράπεζα 

 χρηματοδοτούμενοι από την Εθνική Τράπεζα, μη κάτοχοι 

προϊόντος Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο 

 με άσκηση επαγγέλματος για τουλάχιστον 2 έτη (με 

τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες χρήσεις) 

 ασφαλιστικά ενήμεροι  

 χωρίς δυσμενή στοιχεία  

 με λογαριασμό όψεως στην ΕΤΕ (υφιστάμενο ή νέο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού περιεχομένου) 

 χωρίς ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές 
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Απαραίτητα 

δικαιολογητικά 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο με σχετική 

σημείωση ότι το μέλος έχει καταβάλλει τις εισφορές του  

 Τα αναφερόμενα στο www.nbg.gr. Για περαιτέρω διευκρινίσεις 

στα αρμόδια Στελέχη των Καταστημάτων της ΕΤΕ. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Για τις περιπτώσεις αιτημάτων χρηματοδότησης που αφορούν σε αγορά παγίων και εξοπλισμού, η Τράπεζα 

έχει αναπτύξει μια πλειάδα προϊόντων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς και ευέλικτους όρους στη διάρκεια, στο επιτόκιο 

και στον τρόπο αποπληρωμής. 

• Τα υποβαλλόμενα αιτήματα χρηματοδότησης ή/και έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, καθώς και αιτήματα που 

δεν εμπίπτουν στην παραπάνω προσφορά, θα εξετάζονται κατά περίπτωση με τραπεζικά κριτήρια και 

σύμφωνα με την ισχύουσα εγκριτική διαδικασία της Τράπεζας. 

 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει έως 31.12.2017. Αν οι συνθήκες αγοράς διαφοροποιηθούν ουσιαστικά η Τράπεζα 

έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους της παρούσας προσφοράς πριν από τη λήξη της.  

Η παρούσα συμφωνία δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση συνεργασίας ή χρηματοδότησης για την Τράπεζα 

και δεν αποτελεί (ούτε παρέχεται αντί για) Εγγύηση, Συμβουλή ή Σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού 

Αστικού Κώδικα. 

 

 

 

 

http://www.nbg.gr/

