30 Σεπτεμβρίου 2019
Αγαπητέ Πελάτη,

Μεταφορά των Λογαριασμών Καρτών στα συστήματα της AstroBank
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας ημερομηνίας 03 Ιουνίου 2019, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι οι
Λογαριασμοί Καρτών που διατηρείτε με την πρώην USB Bank θα μεταφερθούν στα συστήματα της AstroBank κατά τη διάρκεια
του Σαββατοκύριακου 11-13 Οκτωβρίου 2019 («Σαββατοκύριακο μετάπτωσης»).
Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για τη μεταφορά των λογαριασμών των
καρτών σας.
Πιο συγκεκριμένα:

> Κάρτες που διατηρούνται από ιδιώτες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τρεχούμενους λογαριασμούς ή/και αποταμιευτικούς
λογαριασμούς, χωρίς πιστωτικό όριο, θα ακυρωθούν και θα αντικατασταθούν από Χρεωστικές Κάρτες Day2Day της AstroBank.
Η χρεωστική κάρτα Day2Day δεν φέρει ΚΑΜΙΑ ετήσια συνδρομή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Κάρτα σας για να αγοράζετε
αγαθά και υπηρεσίες σε εμπόρους και διαδικτυακά, αλλά και για αναλήψεις μετρητών (από τους τρεχούμενους λογαριασμούς
ή/και τους αποταμιευτικούς λογαριασμούς σας) σε οποιεσδήποτε ATM της AstroBank ή άλλων τραπεζών (η ανάληψη μετρητών
από ATM της AstroBank, της JCC και της Euronet προσφέρεται χωρίς χρέωση).
> Κάρτες που διατηρούνται από ιδιώτες με πιστωτικό όριο θα ακυρωθούν και θα αντικατασταθούν με τις Πιστωτικές Κάρτες
Privilege ή Status Gold της AstroBank.
> Κάρτες που διατηρούνται από νομικά πρόσωπα χωρίς πιστωτικό όριο, θα ακυρωθούν και θα αντικατασταθούν με Χρεωστικές
Κάρτες Platinum της AstroBank.
> Κάρτες που διατηρούνται από νομικά πρόσωπα με πιστωτικό όριο, θα ακυρωθούν και θα αντικατασταθούν με Πιστωτικές
Κάρτες Business της AstroBank.
Αναφορικά με την έκδοση των προαναφερόμενων Πιστωτικών Καρτών της AstroBank, όπου ισχύει ετήσια συνδρομή, αυτή δε
θα χρεωθεί για το 1ο έτος.
Οι λογαριασμοί τόσο των Χρεωστικών όσο και των Πιστωτικών καρτών διέπονται από τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις
της AstroBank και ειδικότερα τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Χρεωστικών Καρτών που περιλαμβάνονται σε αυτούς και
τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Πιστωτικών Καρτών αντίστοιχα. Οι προαναφερόμενοι όροι υπάρχουν διαθέσιμοι στην
επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.astrobank.com καθώς και σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας.
Λειτουργός της Τράπεζας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για την παραλαβή της/ων νέας/ων Κάρτας/Καρτών
σας και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων για τη μετατροπή των λογαριασμών.
Οι αυτόματες πληρωμές των Πιστωτικών Καρτών θα εκτελούνται την 10η ημέρα κάθε μήνα για κάρτες ιδιωτών, αντι της 20ής
μέρας κάθε μήνα, που ίσχυε για κάρτες της πρώην USB Bank.
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετάπτωσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες της πρώην USB Bank για
αγορές και αναλήψεις μετρητών από όλα τα ΑΤΜ, με εξαίρεση τα ATM της πρώην USB Bank. Παρακαλείστε να διατηρείτε
διαθέσιμο ποσό στον Λογαριασμό της Κάρτας σας για να καλύψετε ποσά ανάληψης και πιθανές αγορές που ίσως χρειαστεί
να πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετάπτωσης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα χρήματα θα
μεταφερθούν στον λογαριασμό της Κάρτας σας ΠΡΙΝ από το Σαββατοκύριακο μετάπτωσης, επειδή αυτές οι μεταφορές δε θα
μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετάπτωσης.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε κατάστημα της AstroBank
ή να επικοινωνήσετε με το 24ωρο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 800 11 800 (τοπικές κλήσεις), + 357-22575555 (διεθνείς κλήσεις).
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας και να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε
πάντοτε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
Με εκτίμηση,
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