ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ PREPAID VISA ΚΑΙ WEARABLE I-BANK PAYBAND
Όρια Συναλλαγών*
Όρια Φόρτισης (όρος 3.3):
Ελάχιστο όριο φόρτισης ανά συναλλαγή:
Μέγιστο όριο φόρτισης ανά συναλλαγή:
Μέγιστο όριο φόρτισης ανά ημέρα:
Μέγιστο όριο φόρτισης ανά έτος:

1€
από 250€ έως 2.500€
από 500€ έως 5.000€
από 2.500€ έως 25.000€

Ημερήσιο όριο αγορών (όρος 3.4):
Μέγιστο ημερήσιο όριο Αγορών:

από 500€ έως 5000€

Ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει όριο με τιμή πολλαπλάσια του 10

Μέγιστο ημερήσιο όριο Ανάληψης από ΑΤΜs: από 50€ - 500€
Ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει όριο με τιμή πολλαπλάσια του 10

Όριο Αγορών & Αναλήψεων (όρος 3.4):
Μέγιστο ετήσιο όριο Αγορών και Αναλήψεων:
Αγορών:
από 2.500€ έως 25.000€
Αναλήψεων:
από 1.000€** έως 10.000€**
Ετήσιο Όριο Εκφορτίσεων (όρος 5.3):
Μέγιστο ετήσιο όριο εκφορτίσεων:
Όριο Ανέπαφης Συναλλαγής χωρίς PIN (όρος 4.4):

από 2.500€ - 25.000€
25€

Όριο συνολικού ποσού Ανέπαφων Συναλλαγών κάτω των 25€ χωρίς PIN (όρος 4.4): 100€
Τυχόν ποσά ανάληψης ή εκφόρτισης κατά τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου,
δεν απελευθερώνουν αντίστοιχα το όριο φόρτισης της Κάρτας.
*Τα μέγιστα όρια συναλλαγών, καθορίζονται και αποδίδονται από την Τράπεζα κατά τη διακριτική της ευχέρεια
και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
**αποτελεί υποσύνολο του ορίου αγορών

Δαπάνες – Έξοδα
Εφάπαξ συνδρομή έκδοσης/επανέκδοσης κάρτας

5€

Εφάπαξ συνδρομή έκδοσης/επανέκδοσης κάρτας + wearable

15€

Εφάπαξ συνδρομή ανανέωσης κάρτας+ wearable

15€

Εφάπαξ συνδρομή ανανέωσης κάρτας

5€

Εφάπαξ συνδρομή μεμονωμένης έκδοσης wearable

10€

Φόρτιση αρχική

Δωρεάν

Φόρτιση επόμενη

1% επί του ποσού, με min 1€ - max 3€

Ανάληψη μετρητών μέσω ΑΤΜ Εθνικής Τράπεζας

0€

Ανάληψη μετρητών μέσω ΑΤΜ ή POS/Κατάστημα
άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
με νόμισμα συναλλαγής ευρώ

2€

Ανάληψη μετρητών μέσω ΑΤΜ ή POS/Κατάστημα
άλλης Τράπεζας στο εξωτερικό με νόμισμα
συναλλαγής διάφορο του ευρώ

3€

Εκφόρτιση

2€

Αγορά με νόμισμα συναλλαγής το ευρώ

0€

Αγορά με νόμισμα συναλλαγής διάφορο του ευρώ

1% επί του ποσού της συναλλαγής σε ευρώ

Συναλλαγές σε Συνάλλαγμα (αγορές και αναλήψεις – όρος 8)
Ποσοστό επί της συναλλαγής για κάλυψη τυχόν συναλλαγματικής διαφοράς: 2%

